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Městské divadlo
Dr. Josefa Čížka v Náchodě

BERÁNEK NÁCHOD a.s.

Úterý
12. září 2017

v 19.00 hodin

1. představení v rámci „MODRÉHO“ abonmá

Středa
13. září 2017

v 19.00 hodin

1. představení v rámci „ZELENÉHO“ abonmá

Divadlo U Hasičů Praha
Debbie Isitt:

ŽENA, CO UVAŘILA SVÉHO MANŽELA

září 2017

Produkce, scéna a režie: Petr Kracik
Hrají: Ilona Svobodová, Nela Boudová, Otmar Brancuzský
Hra začíná v okamžiku, kdy Hillary (bývalá manželka Kennetha) chystá večeři na oslavu tříletého výročí svatby Kennetha a Laury. Hlavním chodem má být „překvapení“.
V retrospektivách se divák dozvídá, jaké události předcházely této „poslední večeři“.
Tato velmi originální a vtipná černá komedie je exkurzí do světa žárlivosti, zrady, nevěry, klamů a ponížení a ukazuje nový význam rčení, že „láska prochází žaludkem“.
Délka: 120 minut s přestávkou
Předprodej od 20. srpna 2017

Vstupné: Kč 240,- 220,- 200,-

Akce se koná v Blues baru Hotelu U Beránka

Čtvrtek
14. září 2017

v 18.00 hodin

BESEDA na téma „Všední život v Náchodě za protektorátu“

Po nacistické okupaci okleštěného Československa 15. března 1939 se změnil dosavadní život obyvatel Náchoda. Šest let trvalo, nežli se Náchoďané dočkali osvobození Rudou
armádou. Jak se život v Náchodě změnil, se dozvíte na této přednášce. Během besedy si budete moci prohlédnout různé trojrozměrné předměty a zhlédnout unikátní videa.

Vyprávět Vám bude Bc. Richard Švanda z Muzea Náchod.
Rezervace míst na tel.: 735 165 949 nebo na recepci hotelu.

Vstupné: Kč 30,-

Divadlo DAP Praha uvádí pohádku

Neděle
17. září 2017
v 15.00 hodin

SŮL NAD ZLATO

Příběh „Soli nad zlato“ je asi všem dobře známý…
Oproti původní pohádce, namísto dvou Maruščiných sester vystupuje v této pohádce jen jedna, panovačná Albína toužící po královské koruně. I ona však dojde
k poznání svých chyb. Žádná z postav v naší pohádce není zlá, jsou to spíše chybující, někdy komické postavy a autorka je vede ke smířlivé nápravě. Pohádkovou
atmosféru dotvářejí písničky, které přinášejí do děje odlehčení a legraci.
Předprodej od 20. srpna 2017

Vstupné: Kč 50,-

Koncert abonentního cyklu - skupina „K“

Středa
20. září 2017
v 19.00 hodin

FILHARMONIE HRADEC KRÁLOVÉ

Andreas Sebastian WEISER - dirigent
Program: František Škroup: Dráteník op. 1, předehra
Jan Václav Hugo Voříšek: Symfonie D dur
Bedřich Smetana: Vltava, Šárka, Z českých luhů a hájů, symfonické básně z cyklu Má vlast T 111, 113 a 114
Předprodej od 20. srpna 2017

Pátek
29. září 2017

v 19.00 hodin

Středa
20. září 2017

v 17.00 a 18.30 hodin
září - listopad

Vstupné: Kč 160,- 140,- 120,-

Dannyho kavárna Hotelu U Beránka

SWING SEXTET A JURAJ BARTOŠ

koncert s vynikajícím hudebníkem a kapelníkem Melody Makers Ondřeje Havelky
Rezervace míst na tel.: 735 165 949 nebo na recepci hotelu.

Vstupné: Kč 80,-

Kurzy jógy
pod vedením lektorky Mgr. Jarmily Koudelkové
10 lekcí, první lekce 20. září 2017
od 17.00 hodin - začátečníci, od 18.30 hodin - mírně pokročilí a pokročilí
Prodej abonentek od 7. srpna 2017 v MIC v Náchodě

Cena: Kč 900,-

Akce se koná v Blues baru Hotelu U Beránka

Čtvrtek
5. října 2017

v 18.00 hodin

BESEDA na téma „Když živly udeřily“

Náš kraj byl od pravěku sužován různými pohromami, a to nejenom přírodními. Obyvatele Náchodska kosily zhoubné nemoci, stejně jako je trápily povodně, větrné
smršti, požáry apod. Chcete-li se dozvědět, které katastrofy naše předky nejvíce postihovaly, přijďte si poslechnout tuto přednášku.
Vyprávět Vám bude Bc. Richard Švanda z Muzea Náchod.
Rezervace míst na tel.: 735 165 949 nebo na recepci hotelu.

Úterý
24. října 2017

v 19.00 hodin

Pátek

1. 9., 8. 9., 15. 9.,
22. 9. a 29. 9. 2017
vždy v 17.00 hodin

Úterý
26. 9. 2017

v 19.00 hodin

Vstupné: Kč 30,-

Hana Holišová & New Time Orchestra

Koncertní vystoupení populární zpěvačky a herečky Hany Holišové s brněnským 18 členným profesionálním bigbandem.
Program je koncipován jako mix hitů hvězd světového popu, soulu, swingu, chansonu i rocku v originálních aranžmá. V průběhu koncertu zazní i nejúspěšnější skladby
z loňského programu, slavné české písně 60. a 70. let. v neotřelém bigbandovém provedení.
Předprodej od 20. června 2017

Vstupné: Kč 360,- 340,- 320,-

Další akce v ZÁŘÍ v Městském divadle Dr. Josefa Čížka:

TANEČNÍ KURZY

Pořádá Taneční studio TAKT manželů Štěpových

SCREAMERS 20 LET S VÁMI!
Skupina Screamers oslaví v roce 2017 již 20. narozeniny!

Předprodej přes rezervační systém Beránku Náchod a. s.

Vstupné: Kč 280,-

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK

v Městském informačním centru v Náchodě, tel.: 491 426 060, v Informačním centru v Hronově, tel.: 491 483 646, 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 a v Regionálním informačním centru v České Skalici, tel. 491 453 870.

www.beraneknachod.cz

Vozíčkáři po telefonickém nahlášení na tel.: 737 261 645 vstup zdarma.
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Vážení a milí Náchoďáci,
dva měsíce letních prázdnin jsou za námi
a já doufám, že jste je strávili dle svých
představ. Plní dobré nálady a sil se s vervou pustíme do následujících podzimních
dnů a měsíců, které přinesou nejen nám
nové příležitosti a zážitky, ale zároveň to
bude období plné radostí a doufejme i příjemných strastí pro naše nejmladší školáčky. V pondělí 4. září zasednou poprvé
do lavic prvních tříd a započnou tak další
etapu svého života, v tuto chvíli již spojenou s malými povinnostmi. Při prvních
krocích v základní škole samy děti zjistí,
že ta usměvavá paní učitelka je tu pro ně
v každé chvíli, že nové školní potřeby budou za pár měsíců malovat písmenka téměř sama, a že z těch zatím neznámých
malých kluků a holek budou třeba přátelé na celý život. I my, dospěláci, se snažíme pro své děti vytvářet stále lepší prostředí v mateřských a základních školách
– tento rok byl věnován rekonstrukcím
především zahrad a sportovišť, ať už bezprostředně v areálech škol nebo v jejich
okolí, pro vytvoření prostředí právě pro
jejich nejlepší přechod z bezstarostného
období, do života s řádem a pevnými pravidly. Vedle drobných oprav a úprav bych
rád zmínil ty největší – celkové zateplení budovy a vnitřní stavební úpravy MŠ
Komenského (za cca 5,5 mil. Kč), oprava
rozvodů topení a vody v ZŠ TGM (4,3 mil.
Kč), úprava zahrady, vstupního vestibulu
a instalace nového kamerového systému
v ZŠ TGM, rozsáhlou rekonstrukci a nové
vybavení zahrady MŠ Myslbekova nebo
dovybavení nových podkrovních učeben
v ZŠ Pavlišovská. Pro příští rok už v těchto
dnech připravujeme a plánujeme další investice v podobném rozsahu, např. dokončení oprav topení a vody v druhém křídle ZŠ TGM, úpravy školní družiny v ZŠ 1.
Máje, opravu školního dvora u ZŠ Komenského ohledně jehož vlastnictví vedeme
intenzivní jednání s Královéhradeckým
krajem. Nepochybně budeme opět investovat do zateplení a snižování energetické náročnosti všech školních budov. Budeme také, jako každoročně, investovat
prostředky do obnovy interiérů, povrchů,
ale i vybavení učeben. Čeká nás také vel-

ká investice v ZŠ Plhov, kde je nutné obnovit umělý trávník na sportovním hřišti
a provést řadu dalších úprav. Svého obnovení a oprav se dočká i veřejné prostranství v okolí škol.
Milé děti a vážení rodiče, přeji vám, vykročte za tímto důležitým životním milníkem správnou společnou nohou a ať je
pro vás tato cesta plná úspěchů a radostí.
Zářijové dny jsou zároveň provázeny
startem činností nejrůznějších zájmových kroužků. Stále přemýšlíte, jak právě vaše malá slečna či mladý pán bude
trávit volný čas po škole? V Náchodě se
nabízí velké možnosti, stačí si jen vybrat.
Rádi byste ovšem jako rodiče viděli vše
osobně a případně se i seznámili s jednotlivými vedoucími a trenéry? Pak přijměte
pozvání na akci ZA SPORTEM NA NÁMĚSTÍ, která se uskuteční v sobotu 16. září
od 13 hodin na Masarykově náměstí. Celé
odpoledne zde bude probíhat prezentace
pohybových aktivit místních organizací,
které se věnují naplnění volného času právě našich dětí. Přijďte si společně se svými ratolestmi vyzkoušet, který sportovní
oddíl naplní vaše představy o jeho aktivním trávením. Máme jich v Náchodě celou
řadu a jak sami poznáte, sportovci z těchto klubů dosahují úspěchů v ranné věku
nejen na celorepublikových soutěžích,
ale i na evropských šampionátech. Jako
zpestření odpoledne pak budete moci obdivovat výkony „siláků“ na letošním již
4. ročníku STRONGMAN Náchod o putovní pohár města Náchoda. Klání v disciplínách jako super yoke, car deathlift, tire
flip a další je součástí prestižního seriálu Grand Prix do 105 kg. Každoroční hojná účast závodníků slibuje parádní podívanou, kterou si ani já sám rozhodně
nenechám ujít. Pojďme společně vytvořit
úžasnou atmosféru, která k takovéto akci
neodmyslitelně patří!
Závěrem bych vám rád popřál krásné
slunečné blížící se podzimní dny a těším
se s vámi na akci Za sportem na náměstí
nebo při jiné příležitosti na viděnou.
Jan Birke, starosta
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ZPRÁVY Z RADNICE

Zprávy
z radnice
Rada města 10. 7. 2017

Jednání rady města se zúčastnilo sedm radních, dva
byli omluveni.
Číselný popis u zprávy
představuje poměr hlasů při hlasování PRO
– PROTI – ZDRŽEL SE.
Majetkoprávní úkony obce
RM souhlasila s uzavřením smlouvy
o zřízení věcného břemene se společností
GasNet, s.r.o. Plynárenské zařízení je uloženo v pozemkové parcele č. 2024/1 v ulici Českých bratří v délce 52 m. Smlouva se
uzavírá na dobu neurčitou.
7-0-0
RM zrušila usnesení ze dne 2. 5. 2016
v části týkající se uzavření smlouvy o výpůjčce se společností Protivítr-invest
s.r.o. a souhlasila s uzavřením nové nájemní smlouvy se společností Protivítr-invest s.r.o. Smlouva se týká pronájmu
části pozemkové parcely č. 2190/6 o výměře 622 m2, pozemkové parcely č. 2313
o výměře 255 m2 a části stavební parcely
č. 403/6 o výměře 3458 m2. Celková výměra pronajatých pozemků je 4335 m2.
Pronajaté pozemky budou využity pro
zřízení placeného parkoviště. Smlouva
se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 1. 8. 2017. Nájemné je stanoveno dohodou ve výši 108.000 Kč/rok, tj. 9.000
Kč/měsíc. Dále nájemce uhradí pronajímateli nájemné ve výši 9.000 Kč za období od 1. 5. 2016 do 31. 7. 2017, tj. za dobu,
kdy nájemce užíval předmět nájmu. RM
souhlasila s přenecháním pronajatých pozemkových parcel do správy společnosti
Technické služby Náchod s.r.o., za účelem
provozování placeného parkoviště. RM
zároveň souhlasila s předloženým „Ceníkem“, podle kterého bude společnost TS
Náchod s.r.o., vybírat poplatek za parkování vozidel.
7-0-0
RM souhlasila s uzavřením smlouvy
o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a.s. El. kabelové vedení
je uloženo pod povrchem pozemkové parcely města č. 416 v k. ú. Jizbice u Náchoda
v délce 9 m. Smlouva se uzavírá na dobu
neurčitou.
7-0-0
RM souhlasila s uzavřením smlouvy
o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a.s. El. kabelové vedení je uloženo pod povrchem pozemkové
parcely č. 1190/2 a č. 1190/3 v areálu stadionu Hamra v celkové délce 18 m. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 7-0-0
RM souhlasila s uzavřením smlouvy
s SÚS Královéhradeckého kraje o podmínkách užívání silničního pozemku za účelem provádění stavebních prací spojených
se zvláštním užíváním silničního pozemku – provádění stavebních prací. Jedná se
zábor části pozemku silnice číslo III/30413
v kilometru 4,800 o výměře 25 m2 (pohyb

NÁCHODSKÝ ZPRAVODAJ
mechanizace po vozovce, skládání, nakládání) v souvislosti s připravovanou stavbou chodníku a zastávky BUS v ulici Krkonošské. Smlouva bude uzavřena na dobu
určitou od 4. 9. 2017 do 31. 10. 2017. 7-0-0
RM souhlasila s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene-služebnosti se společností ČEZ
Distribuce, a.s. El. kabelové vedení bude
umístěno pod povrchem pozemkové parcely č. 2006 v ulici Dolní Úvoz. Předpokládaná délka zemního vedení nízkého napětí umístěného v pozemkové parcele města
má být cca 11 m.
7-0-0
RM souhlasila s uzavřením nájemní
smlouvy se společností Vak Náchod, a.s.
Smlouvou se pronajímá společnosti Vak
Náchod část pozemkové parcely č. 524/12
v k. ú. Běloves pro umístění reklamního
panelu. Smlouva se uzavírá na dobu určitou s účinností od 1. 9. 2017 do 30. 11.
2017.
7-0-0
RM souhlasila s uzavřením smlouvy
o zřízení věcného břemene, které spočívá v uložení kanalizační přípojky pod
povrchem pozemkové parcele č. 541/1
v katastrálním území Lipí u Náchoda. Kanalizace zasahuje do pozemkové parcely
města v délce 32 m. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou a žadatelé uhradí
náklady související se zápisem věcného
břemene do katastru nemovitostí. 7-0-0
RM souhlasila s vyhlášením výběrového řízení na obsazení volného nájemního
bytu č. 6 v č. p. 100 v ulici Na Drážkách
v Náchodě a se zveřejněním inzerátu v tisku.
7-0-0
Žádost o čerpání fondu
7-0-0
RM schválila čerpání fondu rezerv a rozvoje v celkové výši 128.000 Kč pro příspěvkovou organizaci MŠ Vančurova s převodem do rozpočtu organizace. Finanční
prostředky budou použity na opravu stěny kanceláře ředitelky školy po stávajícím dožitém obložení a vybavení kanceláře novým nábytkem.
RM schválila převod z vlastního rezervního fondu do fondu investic ve výši
317.424,63 Kč a převod částky 53.150 Kč
z fondu rezerv a rozvoje do fondu investic
pro příspěvkovou organizaci SVČ Déčko,
Náchod. Finanční prostředky budou použity na nákup nového osobního automobilu, typu Dacia Lodgy, jehož cenu ředitelka předpokládá dle zvoleného vybavení
ve výši 370 500 Kč. RM zároveň schválila
čerpání fondu investic ve výši 370.500 Kč
pro příspěvkovou organizaci SVČ Déčko.
RM schválila čerpání fondu rezerv a rozvoje ve výši 73.000 Kč a převod této částky
do rozpočtu příspěvkové organizace MŠ
Vítkova. Finanční prostředky budou použity k instalaci videotelefonů v celém objektu mateřské školy k zajištění zvýšené
bezpečnosti dětí a zaměstnanců.
Náchodské Kuronské slavnosti
7-0-0
RM schválila uzavření Smlouvy o spolupráci pro konání kulturní akce Náchodské
Kuronské slavnosti 2017 s Národním pa-

mátkovým ústavem, za který jedná územní památková správa na Sychrově, NKP
Státní zámek Náchod.
RM schválila uzavření Nájemní smlouvy pro konání kulturní akce Náchodské
Kuronské slavnosti 2017 s Národním památkovým ústavem za nájemné 20.000 Kč
vč. DPH.
ZUŠ Náchod
– přestavba půdních prostor
7-0-0
RM souhlasila se záměrem vypracování podrobné studie a vystavením objednávky pro společnost Space4Life, Náchod.
Úpravy studie
„Ukončení Karlova náměstí“
7-0-0
RM souhlasila se záměrem vypracování podrobné studie a vystavením objednávky pro společnost Space4Life, Náchod.
Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na spolufinancování projektů realizovaných v rámci Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko 7-0-0
RM vzala na vědomí obdržení Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na spolufinancování projektů (Aktivní senior polsko-českého příhraničí,
reg. č.: CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/00000
57 a Naučná stezka Evropským městem
Náchod – Kudowa – Zdroj, reg. č.: CZ.11.2.
45/0.0/0.0/15_003/0000271) realizovaných
v rámci Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko.

TELEGRAFICKY:

RM revokovala své usnesení ze dne
18. 4. 2017 v části nákupu 18 židlí za max.
70 tis. Kč a schválila nákup celkem 37 židlí za max. 70 tis. Kč pro Městskou knihovnu o.p.s.
7-0-0
RM schválila záměr na vydání publikace „Náchod včera a dnes III“ za stejných
podmínek jako předchozí dva díly, tedy
ve spolupráci s Fotoklubem Náchod. 7-0-0
RM schválila dotaci ve výši 10.000 Kč vč.
DPH pro společnost Media Offline s.r.o.
zastoupenou panem Michalem Novákem,
jednatelem, na postprodukci a propagaci
filmu „Sama“ o Lubě Skořepové.
7-0-0
RM schválila navýšení finančních prostředků pro zajištění úhrad na dopravní
obslužnost městskou autobusovou dopravou ve výši 250.000 Kč a uložila odboru
správy majetku a financování zajistit formou rozpočtového opatření tyto finanční
prostředky.
7-0-0
RM schválila vystavení objednávky
na provedení 1. etapy doplnění vytápění
v Hopsáčku na sídlišti u nemocnice fyzické osobě Aleš Rybín – topenářství, Spyta,
Česká Skalice.
7-0-0
RM schválila Smlouvu o spolupráci
při projektu „Festival zážitků“ v regionu Kladské pomezí s BRANKA, o.p.s., Náchod.
7-0-0
RM schválila udělení souhlasu města
jako jediného společníka obchodní společnosti Lesy města Náchoda, spol. s r. o.,
s uzavřením Smlouvy o výkonu funkce
jednatele společnosti, která bude uzavře-
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na mezi touto společností a Bc. Lubošem
Veverkou, jejím jednatelem.
7-0-0
RM nemá připomínky k navrhovanému
železničnímu jízdnímu řádu na období 10.
12. 2017 do 8. 12. 2018.
7-0-0
RM souhlasila s předložením žádosti
o „Dotaci na individuální účel“ na modernizaci osobních ochranných prostředků
(nákup záchranářských přileb) pro JSDH
Náchod a souhlasila se spolufinancováním ve výši minimálně desetiny všech
výdajů.
7-0-0
RM vzala na vědomí předloženou petici
občanů „Mánesova nábřeží“ a souhlasila
s navrženým postupem.
7-0-0
RM souhlasila se záměrem odeslání
dopisu do japonského města Hirošimy
za účelem navázání vzájemné partnerské spolupráce.
7-0-0
RM schválila dotaci pro Městské muzeum Nové Města nad Metují ve výši
10.000 Kč na uhrazení autobusové dopravy mezi Náchodem a Novým Městem nad
Metují v rámci akce Dny evropského dědictví dne 9. 9. 2017.
7-0-0

Rada města 20. 7. 2017

Jednání rady města se zúčastnilo osm radních, jeden byl omluven.
Majetkoprávní úkony obce
RM schválila zveřejnění záměru darování pozemkových parcel v k. ú. Běloves
a Malé Poříčí do vlastnictví Královéhradeckého kraje a záměru dočasného užívání pozemkových parcel v k. ú. Běloves
a Malé Poříčí vše pro stavbu přeložky silnice II/303 Běloves – Velké Poříčí. 8-0-0
RM schválila zveřejnění záměru pronájmu části pozemkové parcely č. 110/9
ostatní plocha a části pozemkové parcely
č.110/26 ostatní plocha v k. ú. Staré Město nad Metují o výměře cca 72,5 m2 pro
umístění akumulačních nádrží a komínu
společnosti innogy Energo, s.r.o. 8-0-0
RM schválila zveřejnění záměru směny části o výměře cca 150 m2 z pozemkové parcely 798 v k. ú. Náchod pro úpravu chodníku vedoucího směrem od závor
před nádražím přes ulici Běloveská u „Čedoku“.
8-0-0
RM souhlasila s vydáním souhlasu města Náchoda s umístěním dvou akumulačních nádob o výšce 8,0 m (2x70 m³) místo
jedné – o výšce 12,7 m (1x140 m³) pro dodatečné povolení stavby.
8-0-0
RM vzala na vědomí obdržené Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na spolufinancování projektu (AQUA MINERALIS GLACENSIS reg.
č.: CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000266) realizovaného v rámci Programu Interreg
V-A Česká republika – Polsko.
8-0-0
RM souhlasila s uzavřením Smlouvy
o převodu a převzetí investorství se společností Vodovody a kanalizace Náchod
a.s. na stavbu kanalizace v ulici U Kočovny v Náchodě – Bražci.
8-0-0

ZPRÁVY Z RADNICE
Rada města 28. 7. 2017

Jednání rady města se zúčastnilo šest radních, čtyři byli omluveni
Umístění figur medvědů, označení
zastávky a zpevněná plocha
6-0-0
RM souhlasila s umístěním figur medvědů, označením „medvědí“ zastávky
a provedením přístupové plochy v parčíku před autobusovým nádražím a pověřila odbor investic a rozvoje města realizací.
Chodník a veřejné osvětlení v ulici
Václavická – Českoskalická
v Náchodě
6-0-0
RM schválila zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Chodník a veřejné osvětlení v ulici Václavická – Českoskalická v Náchodě“ a ustanovila komisi pro otevírání
obálek a posouzení a hodnocení nabídek
pro tuto veřejnou zakázku ve složení:
Ing. Jan Čtvrtečka (náhradník Ing. Pavla Maršíková), Eva Zákravská (náhradník
Ing. Zuzana Součková), Bohuslav Voborník
(náhradník Miroslav Petr) s tím, že komise je usnášeníschopná pouze za předpokladu, že je zajištěna nadpoloviční účast
členů na daném jednání.
Komunikace v ulici
Dobrovského Náchod
6-0-0
RM pověřila vedení města jednáním se
společností VAK a.s. Náchod o komunikaci v ulici Dobrovského v Náchodě.
RM zrušila veřejnou zakázku „Stavební úpravy místní komunikace a veřejného
osvětlení v ul. Dobrovského v Náchodě“
zadané ve zjednodušeném podlimitním
řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
dle § 127 odst. 2 písm. d) zákona o zadávání veřejných zakázek.
6-0-0
ZŠ TGM umístění kamer
6-0-0
RM souhlasila s vystavením objednávky pro pana Jiřího Nešněru z Červeného
Kostelce.

Rada města 4. 8. 2017

Jednání rady města se zúčastnilo sedm radních, dva byli omluveni.
Majetkoprávní úkony obce
RM schválila zveřejnění záměru darování částí pozemkových parcel v katastrálním území Lipí u Náchoda do vlastnictví
Královéhradeckého kraje, dočasného užívání pozemkových parcel v katastrálním
území Jizbice u Náchoda, Lipí u Náchoda,
Staré Město nad Met. Vše pro stavbu silnice III/28526 v trase Jizbice – Lipí – Náchod.
7-0-0
RM souhlasila s uzavřením Smlouvy
o právu provést stavbu inženýrské sítě
a omezení užívání nemovitosti, se Správou silnic KHK. Smlouva se týká užívání
části silničního pozemku (tělesa silnice)
za účelem zřízení a provozování dešťové
kanalizace. Jedná se o zábor části pozemku silnice číslo III/28526 o výměře 666 m.
Smlouva bude uzavřena na dobu určitou
s účinností od dne podpisu po dobu existence stavby. Úhrada je stanovena ve výši
500 Kč/m, tj. celkem 333.000 Kč + DPH

„Terénní práce v Náchodě – podpora
osob sociálně vyloučených či sociálním
vyloučením ohrožených“
7-0-0
RM vzala na vědomí Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ/2.1/064/0006290
pro projekt Terénní práce v Náchodě –
podpora osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených.
Schválení nákupu nových technologií
pro Technické služby Náchod
7-0-0
RM v souladu se svými usnesením ze 4.
10. 2005 a z 13. 5. 2014 schválila společnosti Technické služby Náchod s.r.o. nákup sekačky Kubota GZD 15 HD za cenu
360.000 Kč bez DPH a technologie INFRASET za 260.100 Kč bez DPH.
Výměna oken na chatě Zvonička
v Peci pod Sněžkou
7-0-0
RM souhlasila s výměnou oken na rekreačním zařízení chata Zvonička v Peci
pod Sněžkou a s úhradou ½ nákladů
a provedením rozpočtového opatření
pro tuto akci.
Oprava Mlýnská
7-0-0
RM souhlasila s havarijní opravou povrchu parkoviště na par.č. 122/4 k. ú. Náchod („u Bílé růže“).
Stavební úpravy Zámecká 1845
– nabídka projektových prací
7-0-0
RM schválila uzavření objednávky
na provedení projektových prací, rozšíření projektové dokumentace k budově
č. p. 1845 v Zámecké ulici pro společnost
TSUNAMI s.r.o.
Informační navigační systém v Náchodě
– I. etapa, navigace pro pěší, Informační
navigační systém v Náchodě – I. etapa,
dopravní značení – výsledky
7-0-0
RM schválila pořadí předložených nabídek na veřejnou zakázku „Informační
navigační systém v Náchodě – I. etapa,
navigace pro pěší“ realizovanou v rámci projektu „Informační navigační systém v Náchodě – I. etapa“ předloženého
do dotačního titulu Rozvoj veřejné infrastruktury cestovního ruchu vyhlášeného
v rámci Národního programu podpory
cestovního ruchu, podprogramu Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury MMR ČR a schválila uzavření smlouvy
o dílo s uchazečem na 1. místě – B plus P
spol. s r.o., Červený Kostelec za nabídkovou cenu 191.497 Kč vč. DPH.
7-0-0
RM schválila pořadí předložených nabídek na veřejnou zakázku „Informační
navigační systém v Náchodě – I. etapa,
dopravní značení“ realizovanou v rámci projektu „Informační navigační systém v Náchodě – I. etapa“ předloženého
do dotačního titulu Rozvoj veřejné infrastruktury cestovního ruchu vyhlášeného
v rámci Národního programu podpory
cestovního ruchu, podprogramu Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury MMR ČR a schválila uzavření smlouvy
o dílo s uchazečem 1. místě – Dopravní
značení Náchod s.r.o., Vysokov za nabídkovou cenu 430.556,72 vč. DPH.
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KRONIKA, Z NÁCHODSKÉ NEMOCNICE

NÁCHODSKÝ ZPRAVODAJ

								
narození a svatby
KRONIKA
V červnu 2017 se narodili:
2. 6. Stela Prislingerová
6. 6. Václav Sudek
		 Valerie Tölgová
8. 6. Jonáš Hofman
9. 6. Natálie Lemerová
11. 6. Viktorie Třešňáková
16. 6. Martin Friedl
		 Tadeáš Vítek
19. 6. Vendula Horváthová
20. 6. Bella Fatková
V červenci 2017 se narodili:
2. 7. Hazal Musai
6. 7. Jana Šlechtová
8. 7. Helena Dzurková
10. 7. Vojtěch Suchánek
11. 7. Anděla Čermáková
13. 7. Adam Vlček
		 Tadeáš Rýdlo
17. 7. Štěpánka Pastorová
19. 7. Marek Stierand
20. 7. Mikuláš Klikar
25. 7. Michal Zelený
V červnu 2017 byli oddáni:
3. 6. David Středa, Náchod
		 Petra Pejskarová, Hronov
		 Martin Adámek, Náchod
		 Anna Barbara Kowalska,
			
Kamienna Góra
		 David Budaj, Náchod
		 Monika Budajová, Náchod
		 Alexander Hudák, Košice
		 Lenka Dřímalová, Hronov
		 David Středa, Horní Rybníky
		 Diana Dušková, Horní Rybníky
9. 6. Pavel Mertlík, Vestec
		 Anita Jirásková, Vestec
10. 6. Stanislav Jirásek, Náchod
		 Lucie Ptáčková, Náchod
		 Jakub Matys, Jaroměř
		 Petra Martincová, Čer. Kostelec
		 Vojtěch Prouza, Hor. Radechová
		 Sandra Škodová, Náchod
		 Matěj Bort, Náchod
		 Aneta Kubcová, Nový Hrádek

		 Zdeněk Pozděna, Náchod
		 Ludmila Mičanová, Náchod
16. 6. Lukáš Kábrt, Slatina nad Úpou
		 Šárka Lokvencová, Slatina n. Ú.
		 Tomáš Barták, Provodov-Šonov
		 Jana Valterová, Provodov-Šonov
17. 6. Petr Doubek, Náchod
		 Lenka Balcarová, Náchod
23. 6 Břetislav Pohl, Rtyně v Podkr.
		 Gabriela Ilchmannová, Rtyně v P.
24. 6. Bohuslav Mik, Divišov
		 Judita Suková, Divišov
		 Petr Netík, Hronov
		 Kristina Felcmanová, Hronov
		 Tomáš Hladík, Suchohrdly
			
u Miroslavi
		 Jana Brožová, Batňovice
V červenci 2017 byli oddáni:
1. 7. Lukáš Panenka, Náchod
		 Eva Moravcová, N. M. n. Met.
		 Jan Lojda, Náchod
		 Markéta Slavíková, Náchod
		 Ivan Poprašić, Náchod
		 Zuzana Šubertová, Náchod
7. 7. Jiří Šolc, Náchod
		 Zlata Hagarová, Náchod
		 Josef Šitina, Čer. Kostelec
		 Petra Valclová, Čer. Kostelec
		 Jiří Skalický, Dolní Radechová
		 Zuzana Žďárová, Náchod
8. 7. Miroslav Mikšovský, Adršpach
		 Michaela Koňariková, Meziměstí
		 Radek Matějec, Čer. Kostelec
		 Kateřina Poznarová, Čer. Kos.
15. 7. Petr Kupka, Česká Skalice
		 Kateřina Drašnarová, Praha
17. 7. Tomáš Magnusek, Náchod
		 Gabriela Hušková, Kramolna
		 Pavel Duroň, Červený Kostelec
		 Dominika Kopřivová,
		 M. Svatoňovice
22. 7. Jan Šubrt, Náchod
		 Naďa Brožová, Náchod
		 Lukáš Pomahač, Náchod
		 Martina Bílková, Náchod
29. 7. Roman Tlachač, Dvůr Kr. n. L.
		 Helena Kirschová, Dvůr Kr. n. L.

V náchodské nemocnici
pokřtili druhé číslo časopisu Humorin
Pondělní odpoledne bývá na dětském
oddělení náchodské nemocnice ve znamení legrace. Již několik let tam malé
pacienty chodí bavit Zdravotní klauni
v rolích veselých doktorů a sestřiček. Návštěva v pondělí 9. 8. byla ale o něco unikátnější, neboť se křtilo již druhé číslo
časopisu Zdravotních klaunů s názvem
Humorin.
Slavnostní událost se uskutečnila
na dětském oddělení, kde Humorin před
zraky personálu pokřtila předsedkyně
představenstva Oblastní nemocnice Ná-

chod, Ing. Ivana Urešová MBA. Po symbolickém křtu dezinfekcí popřála tato
kmotřička časopisu hodně spokojených
čtenářů a malým pacientům mnoho zábavy s klauny. Zdravotní klauni David Najbrt alias doktor Hajný a Lucie Dlabolová
alias sestra Bláža Kotrlá pak nechali úřadovat svá ukulele a společně s personálem si ještě užili trochu zpěvu a zábavy,
načež se vydali roznášet humor a časopis
Humorin malým pacientům.
Časopis Humorin je zdarma distribuován do 71 zařízení po celé republice,

která Zdravotní klauni navštěvují. Účelem časopisu je zkrátit čtenářům dlouhou chvíli ve zdravotnických zařízeních
a čekárnách, ale i doma, ať jsou zdraví,
či nemocní. Humorin však pouze nezkracuje dlouhou chvílí, ale také nabízí smysluplné a inspirativní čtení o zdraví, zdravotnictví a radosti ze života. Své si v něm
najdou čtenáři všech věkových kategorií včetně dětí, které potěší vložená hra,
i milovníci vaření, kterým svůj recept
na tu nejlepší svíčkovou prozrazuje známý kuchař Roman Vaněk.
Časopis nabízí bližší vhled do zdravotnických profesí, včetně profese Zdravotních klaunů, jejichž poslání v rozhovoru
přibližuje jeden z nich, Ondřej Klíč. Obsah
je korunován silným příběhem manželů Hladíkových, kteří mají tři vážně nemocné děti a o jedno přišli. Nezlomnost,
energie a optimismus rodiny je až neuvěřitelná a každého čtenáře donutí zamyslet
se nad opravdovou vahou vlastních problémů a jejich zvládnutelností.
Kontakt:
Mgr. Kateřina Procházková, tisková mluvčí
e-mail: komunikace@zdravotni-klaun.cz,
774 161 499

Piniová šiška je v opravě
Možná jste si všimli, že u sloupu sv. Trojice na Masarykově náměstí chybí jeden
z dominantních prvků. Restaurátorkou
byla totiž před pár dny odebrána poškozená jedna z ozdob balustrády – „piniová
šiška“, která bude během podzimu opravena a vrácena zpět na své místo.

ZÁŘÍ

120 LET GYMNÁZIA

Sto dvacet let náchodského gymnázia
Po skončení války byla doba opět hektická, do všech ročníPřed sto dvaceti lety, 18. září 1897 nastupovalo 61 primánků do dvou prim začínající náchodské reálky. Z iniciativy ve- ků přicházeli zájemci, kteří z různých důvodů nemohli za prodení města za starosty Jana Tichého vznikla v Náchodě škola, tektorátu studovat. Ale situace se poměrně rychle konsolidopřipravující k vysokoškolskému studiu. Nejbližší gymnázia byla val. Dokladem byly mj. v roce 1947 velkorysé oslavy padesáti let
v té době v Hradci Králové, Rychnově nad Kněžnou a Litomyšli, a trvání školy, k nimž byl vydán i kvalitní almanach. Záhy však
krátce před naším bylo založeno ve Dvoře Králové, v témž roce přišel zásadní náraz – Nejedlého školská reforma v roce 1948.
jako u nás byla otevřena reálka v Kostelci na Orlicí. Gymnázium Nižší gymnázia byla likvidována, primáni a sekundáni byli vráv Broumově bylo německé (s německým jazykem vyučovacím), ceni zpět na „měšťanky“ (2. stupeň základní školy), terciánům,
ovšem i na něm studovali čeští studenti. Potřeba střední školy kteří měli za sebou už první rok latiny, bylo umožněno postoubyla zde v době mohutného hospodářského rozmachu evident- pit do poslední kvarty. Gymnázium bylo pak čtyřleté, ale jen
do další reformy, za níž už nestál Nejedlý, ale ministr Sýkora.
ní, zájem o ni velký ve městě i širším okolí.
Učebny byly zpočátku v tehdy nové budově školy na Ko- Gymnázia byla v roce 1953 zrušena, podle sovětského vzoru byly
menského ulici. Základy k vlastní budově školy se začaly kopat zavedeny jedenáctileté střední školy (jedenáctiletky). Studenti
na jaře roku 1900 a už v září 1901 byla budova dokončena a slav- třetích ročníků gymnázia už nešli do čtvrtého, ale odmaturonostně otevřena. To už ti první primáni nastupovali do kvin- vali po prázdninách a ještě v témž roce mohli odejít dále studoty a na podzim v tom roce šli do prvních tanečních! K matu- vat. Vedle jedenáctiletých středních škol, na nichž se už neučila
ritě v roce 1904 se z nich „probojovalo“ 38, ale jen 34 uspěli. např. latina, ale i jiné předměty byly omezeny, vznikly osmileté
„Úmrtnost“ byla tehdy značná, dost studentů odcházelo po kvar- střední školy, první a druhý stupeň základního vzdělání. A tak
už dítě v první třídě chodilo tehdy do „střední“ školy.
tě na odborné školy i „do života“.
Na začátku šedesátých let byl opět „třetí stupeň“ osamostatReálka byla sedmiletá střední škola s technickým zaměřením. Zpočátku bylo město i zřizovatelem školy, v roce 1906 se něn s názvem Střední všeobecně vzdělávací škola. Zůstala ovšem
stala školou státní. V říjnu 1908 podalo městské zastupitelstvo dále jen tříletá. A změny byly i v náplni vyučování, byl zaveden
žádost, aby se škola postupně měnila na reálné gymnázium. předmět „základy výroby“ – jedna třída chodila např. na jeden
den do Rubeny, jiná do TepV září 1909 nastupovali už
ny, do zahradnictví apod.
primáni do osmiletého reMělo to „přispět ke sblížení
álného gymnázia. Rok před
s dělnickou třídou“, ale byla
tím začaly studovat první
to jen ztráta vyučovacího
dívky. Prvních pět maturočasu, který mohl být využit
valo v létě roku 1912. V roce
účelněji, např. k výuce jazy1915 maturovali poslední
ků. Ta se tehdy neprefero„realisté“, první absolventi
vala. V bouřlivém roce 1968
gymnázia pak v roce 1917.
jsme požadovali obnovení
Těm ovšem možnost studonázvu gymnázium a rozšívat na univerzitních i techření studia opět na čtyřlenických vysokoškolských
té. To se postupně podařilo,
oborech zkomplikovala válnavrhovaný návrat k osmika; mnozí studenti už běletému studiu ovšem už ne.
hem ní museli narukovat.
I následující „normalizačTi pak maturovali v náhradní“ období školu zasáhlo, ze
ních termínech. Až do roku
školy museli odejít dva z pe1926 mělo gymnázium jen
dagogů, jeden, který musel
po jedné třídě, od roku 1927
Pohlednice, kterou nakreslil profesor gymnázia Karel Beneš
odejít počátkem padesátých
až do konce druhé světové
k 25. výročí založení školy.
let, mohl opět pár let učit.
války vycházeli studenti ze
dvou poboček. V průběhu prvorepublikového dvacetiletí odchá- Ale obecné zásahy nebyly už tak drastické jako v období padezely z našeho gymnázia stovky studentů studovat vysoké školy, sátých let. Díky kvalitnímu pedagogickému sboru si škola udrmnozí z nich byli velmi úspěšní v nejrůznějších oborech. I záslu- žovala vysokou úroveň.
Dalším zlomem byl rok 1990. Od prvního září jsme v náchodhou kvalitního profesorského sboru.
Školní rok 1938-39 byl bezesporu nejsložitějším a nejobtížněj- ském gymnáziu obnovili postupně osmileté studium, čtyřleším rokem nejen pro školu naši. Německý zábor pohraničí po- té ovšem zůstalo. Byl rovněž obnoven tradiční název Jiráskočátkem října 1938 a pak okupace v březnu 1939 běh života ško- vo gymnázium. A měnilo se i mnohé další, byl kladen důraz
ly ovlivnily. Nastaly přesuny studentů i profesorů. České rodiny na znalost světových jazyků i počítačovou gramotnost. Ale to
z Broumovska musely odejít, stěhovaly se do různých míst vnit- je dnes zcela samozřejmé. V roce 1997 jsme důstojně oslavili sté
rozemí, také profesoři a studenti z likvidovaného českého gym- výročí školy, tehdy vydaný almanach zůstává kvalitním dokunázia v Trutnově museli být umístěni, přešli do Jaroměře, do Ná- mentem o historii školy, která si vydobyla zasloužené prestižní
choda i jinam. Dalším nárazem bylo zavření českých vysokých postavení v současné široké síti škol. V encyklopedické publikaškol v listopadu 1939. Tím skončila pro absolventy možnost vyso- ci Aleše Fetterse a Evy Koudelkové Zanechali stopu… Osobnoskoškolského studia. Přicházely různé příkazy a zákazy, ze školy ti kultury v Náchodě (Bor, Liberec 2013) je v asi 250 heslech
museli odejít studenti „nearijského původu“ (Židé), v některých 23 pedagogů našeho gymnázia a 48 jeho absolventů; celkem tvopředmětech se část hodin musela vyučovat německy, byly stano- ří více než čtvrtinu zařazených osobností. I to je dokladem dobveny tvrdší podmínky pro přijímání studentů a redukován po- ré práce školy. Její historii jako život celé společnosti poznamečet přijímaných. Koncem války byli mladší pedagogové i starší nala nelehká doba dvacátého století, století se dvěma válkami
studenti povoláváni do „totálního nasazení“, tj. na nucené prá- světovými (a třetí „studenou“), zvraty i návraty… Naše gymnáce pro Říši. Výuku pak komplikovalo, když budovu školy zabra- zium všechny ty vnější nárazy přežilo a jde vstříc všem požadavkům, které klade na společnost i na školu století jedenadvacáté.
la koncem války německá armáda (Wehrmacht).
Aleš Fetters, první polistopadový ředitel školy
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VÝROČÍ, STALO SE PŘED STO LETY

Stalo se před sto lety
Bitva u Zborova 2. července 1917 byla
prvním aktivním vystoupením čs. dobrovolnického vojska na ruské frontě první
světové války. Nevím, zúčastnil-li se jí někdo z náchodských legionářů, ale to není
podstatné.
České dobrovolnické vojsko se v Rusku
začalo organizovat brzy po začátku války, už v srpnu 1914 vznikla Česká družina, ovšem zájem vedení ruské armády
o „cizí vojáky“ byl minimální. Čs. legionáři byli zpočátku využíváni zejména pro
průzkumné, výzvědné úkoly. Po svržení
cara únorovou revolucí v březnu 1917 se
situace změnila. Masaryk začal úspěšně
vyjednávat s tzv. prozatímní vládou. Ministr vojenství Kerenský se rozhodl vyjít
mu vstříc a zařadit legie do připravované
ruské ofenzivy. Ta začala 1. července 1917.
Čs. brigáda byla nasazena v oblasti u Zborova. Podařilo se jí úspěšně prolomit německou linii. Nadšení a odhodlanost legionářů přinesla úspěch, který byl ruským
velením oceněn. V bitvě padlo 185 mužů
a asi 800 jich bylo zraněno. Legionáři ukořistili 15 děl. V nepřátelském táboře byly
ztráty větší – padlo 288 mužů, zajato bylo
62 důstojníků a přes tři tisíce vojáků. Tento výrazný úspěch čs. legií byl zaznamenán i ve válečných zprávách obou válčí-

Setkání Jizbic
První prázdninový víkend proběhlo setkání obyvatel Jizbic v Jizbici u Nymburka.
Jednalo se již o druhé setkání obyvatel.
Akce proběhla na místním hřišti za pěkného počasí.
Starostka paní Pacltová nás přivítala ve zdejší obci a následovně provedla
po obci. Součástí procházky byla i zastávka u zdejší požární nádrže, kde byla vysazena „jizbická růže“. Se zdravicí města
Náchoda vystoupil radní Marek Dvorský.
„Tato akce byla ukázkovým příkladem toho,
jak by měly obce a jejich spolky spolupracovat. Obě Jizbice se tak staly rovnocennými
partnery. Mohou si vyměňovat cenné zkušenosti a vzájemně se rozvíjet,“ okomentoval událost představitel náchodské samo-

cích táborů. Tak se čs. legie staly známým
faktem. Bitva to byla zajisté v rámci války jen epizodní, pro uznání našeho odboje však měla zásadní význam.
Ofenzivu bohužel zastavil vnitřní rozklad vojska ruského. To byl problematický
„úspěch“ bolševiků. Mnohé ruské jednotky odmítaly bojovat, celé skupiny vojáků
odcházely z fronty „domů“, a tak se i naši
legionáři musela stáhnout. Vyznamenali
se ještě i při ústupových bojích u Tarnopole. Rozklad ruské armády pak dovršila
v listopadu říjnová revoluce a následující Brestlitevský mír. Naši vojáci se museli vzdát naděje, že v rámci ruské armády
postoupí na západ a osvobodí naše území. Nezbylo jim, než se začít stahovat
na opačnou stranu, místo postupu na západ do Evropy si museli těžce vybojovávat
ústupovou cestu transsibiřskou magistrálou na Dálný východ. Vraceli se pak domů
cestou „kolem světa“ až dlouho po válce.
Československé legie byly vojsko dobrovolníků. Kdo ze zajatých nechtěl bojovat,
zůstal v zajateckých táborech a po skončení války se vrátil domů. Přesto bylo čs.
legionářů v Rusku nakonec přes šedesát
tisíc, padlo jich 4 112. Pro vznik našeho
samostatného státu a jeho široké mezinárodní uznání měly legie rozhodující význam. Bitva u Zborova byla toho symbolem. 			
(AF)
správy. Druhá růže, kterou jsme dostali
v rámci uzavření partnerství, byla vysazena na návsi v Jizbici u Náchoda za účasti
starosty SDH Jizbice Břendy, předsedy OV
Dršky a hostinského Kubelky.
Celá sobota pak patřila Jizbičákům, kteří se společně utkali v malé kopané, kde
vyhrála Jizbice (smích). Dalším sportem
byl petang a kdo chtěl, mohl využít místní koupaliště s nádhernou vodou a pěkným prostředím.
Po celou akci bylo perfektně zajištěné
občerstvení a suprová nálada, která se
protáhla až do pozdních nočních hodin.
Akce se velmi vydařila a starosta SDH
Jizbice na Náchodsku Petr Břenda přislíbil, že role hostitele se příště zhostí Jizbice u Náchoda, a to 16. června 2018.
Petr Břenda – starosta SDH Jizbice
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Zářijová výročí
Za sto let možná děti našich dětí
svým dětem budou teskně vyprávěti
o šedém ránu čtrnáctého září,
na věky označeném v kalendáři.
To kalné ráno, to si pamatuj,
mé dítě.
Těmito verši vyjádřil před osmdesáti lety
Jaroslav Seifert smutek nad úmrtím prvního prezidenta Tomáše G. Masaryka. Ony
zářijové dny roku 1937 byly pro náš národ
vskutku dny žalu. Nezemřel jen velký člověk, ale tušila se i tragedie jeho díla – našeho svobodného státu.
V září 1837 se konaly ve Skalici první jiřinkové slavnosti. Na jiřinkovém plese tančila mladá paní Božena Němcová. Datum
sňatku Barunky Panklové s Josefem Němcem – 12. září 1837 – je prvním nezpochybnitelným datem jejího života.
V září 1947 byla otevřena základní (tehdy
obecná) škola v Bělovsi.
4. září 1847 zemřel František Ladislav
Hek – Jiráskův F. L. Věk, dobrušský rodák,
obrozenecký básník i hudební skladatel.
7. září 1932 se narodil Alexandr Skalický st., významný fotograf, ale zejména
znalec architektury, autor desítek studií
o architektech a jejich významných objektech v našem městě i regionu.
11. září 1902 byl položen základní kámen
ke stavbě náchodské radnice. Do čtvrtého
kvádru nárožního pilíře byla vložena měděná schránka s pamětním spisem.
14. září 1912 se narodil Karel Šafář, amatérský výtvarník, malíř, díky němuž má
naše město bohatě zdokumentovanou
svou zašlou tvář.
15. září 1867 se v Písku narodil František Gregora, dlouholetý náchodský učitel, hudebník, významný sbormistr v historii náchodského Hronu.
15. září 1882 se v rodině náchodského vinárníka Šrůtka narodila Sida Volfová, spisovatelka a publicistka, komentující dlouhá desetiletí kulturní život našeho města,
autorka knihy Město pod horami. (Objeví se
ještě někdy někde údajně napsaný druhý
díl knihy?)
18. září 1897 nastupovali do učeben v budově tehdy nové školy v Komenského ulici
první primáni do nově otevřené střední školy, původně reálky, pozdějšího gymnázia.
25. září 1922 se narodil matematik zdejšího gymnázia prof. Antonín Marásek.
26. září 1977 zemřel náchodský farář církve čs. husitské Luděk Kocián, dlouholetý kronikář našeho města, činný rovněž
výtvarně.
O svatováclavském posvícení roku 1437,
dvacet dní po popravě Jana Roháče z Dubé,
dobyl Jan Kolda za Žampachu hrad i město
Náchod. Držel je až do roku 1445.
30. září 1907 zemřel významný náchodský starosta Jan Tichý.
(AF)

Z HISTORIE

ZÁŘÍ

Historické veřejné stavby
8. Oblastní nemocnice (čp. 446)
Rozvíjející se textilní průmysl a s ním související nárůst oby- a primářem byl ve výběrovém řízení jmenován novobydžovský
vatel v poslední čtvrtině 19. století přinášel akutní potřebu zří- rodák MUDr. Jindřich Stráník (1868–1946), správcem areálu se
dit v Náchodě veřejnou nemocnici. Dělnická práce ve zdejších stal Albert Hejzlar z Babí a k obsluze nemocných bylo povoláno
továrnách byla velmi riziková, často v nich docházelo k velmi prvních šest jeptišek z řádu Milosrdných sester v Opavě. Zemský
těžkým úrazům. Nejbližší nemocnice, v níž se prováděly běžné zákon udělil okresní nemocnici právo veřejnosti, takže od 16. 5.
operační zákroky, byla až v Opočně.
1896 nesla oficiální název Všeobecná veřejná okresní nemocniMyšlenku zřídit nemocnici v Náchodě poprvé veřejně vyslovil ce v Náchodě. V praxi to značilo, že mohla podle zákona přijíjiž 12. 4. 1869 v jednání okresního zastupitelstva později zná- mat všechny nemocné na základě lékařského osvědčení nebo
mý advokát JUDr. František Lohař (1839–1897), který však vzá- na základě vlastního ústavního vyšetření, mohla tedy přijímat
pětí přesídlil do Jičína. Znovu ji inicioval až 9. 12. 1881 zámecký i pacienty jiných okresů. Její význam pro město i nejbližší okolí
důchodní Rudolf Grimm, jehož zásluhou se okresní zastupitel- byl nezpochybnitelný, neboť jako moderní zdravotnické zařízestvo jednomyslně usneslo zřídit veřejnou okresní nemocnici. ní používala standardních léčebných metod v chirurgii, porodTento samosprávný orgán na okresní úrovni ale musel nejdří- nictví a vnitřním lékařství. Bližší informace ke vzniku nemocve složitě zajišťovat potřebné finanční prostředky, vybírat od- nice lze dohledat v publikaci, vydané k jejímu stoletému výročí.
povídající stavební místo, vyhovující stanoveným zdravotním
V roce 1906 byla rozšířena hlavní budova o dvě boční křídla
podmínkám, a vyžádat si příslušná povolení od státních úřadů. do dvora a nový operační sál na půdorysu pětiúhelníku, počet
Po nezměrném úsilí a se značným časovým odstupem, až v letech lůžek se zvýšil na 150. V r. 1914 byla zahájena stavba nového in1893–1895, se podařilo vyslovenou myšlenku bezprostředně fekčního a plicního pavilonu ve stylu doznívající secese. Stavba
realizovat za okresního starosty Theodora Keyzlara z Červe- byla dokončena r. 1923 a rozšířena v r. 1932 o nástavbu křídel
ného Kostelce. Stavební místo bylo nakonec vybráno ve svahu v patře. Zbořena byla teprve nedávno v souvislosti s přípravou
na Roudném, původně úrodné zemědělské oblasti náchodského přestavby nemocnice. V r. 1929 dokončena adaptace bývalého
katastru. Zároveň se jednalo o lokalitu poměrně odlehlou od cen- infekčního pavilonu na hospodářskou budovu a byty personálu.
tra města, která se teprve zastavovala dalšími obytnými domy.
Přes tato opatření se ale prostorový stav nemocnice postupNejprve byl vytvořen projekt výstavby budoucího nemoc- ně zhoršoval, zejména chyběly potřebné kapacity lůžek pro stáničního areálu podle původního vzoru
le se zvyšující počet pacientů a zároveň
z roku 1890, který připravilo technické
i nové operační sály. O této kritické sioddělení Zemského výboru v Praze. Potuaci se vedly četné diskuse mezi širodle těchto plánů realizoval stavbu nákou veřejností i na stránkách místníchodské nemocnice v letech 1893–1894
ho tisku. Nakonec se podařilo schválit
místní stavitel Jan Svoboda. Novostavokresní rozpočet s částkou 1 mil. Kč
ba se skládala z hlavní budovy, pavilona přestavbu hlavní budovy. V září
nu pro nakažlivé nemoci, pavilonu pro
1936 vypracoval příslušné plány výchoromyslné, kuchyně, márnice, dřeznamný architekt a náchodský rodák
věných kůlen a studny. Hlavní budova
prof. Adolf Erben (1904–1987), působínemocnice byla jednopatrová, postavecí v Brně. Přestavba byla dne 25. 9. 1937
ná na půdorysu protáhlého obdélníku,
zadána stavitelům Weissovi, Němečkokrytá valbovou střechou pokrytou břivi a Dvořáčkovi za částku 2 363 595 Kč
Nemocniční areál po 1896
dlicí. Fasáda hlavního průčelí s dvěma
a provedena v následujícím roce. Budomělkými bočními rizality byla pojata
va byla zvýšena o jedno patro, zřízeve střízlivém eklektickém stylu s příny moderní operační sály a porodnice,
zemím zdobeným bosáží (kvádrovákapacita zvýšena na 220 lůžek. Stavním) a půlkruhem ukončenými okny,
ba dostala také novou moderní fasáokna v patře byla opatřena nadokendu s třemi vysokými luxferovými okny
ními římsami. Uvnitř bylo celkem 25
a částečně plochou střechu v duchu
místností, z nich 4 velké sály v bočních
českého funkcionalismu.
rizalitech a další tři pokoje byly určeV r. 1942 byl do správy nemocnice
ny pro nemocné (v přízemí pro chirurpřevzat původní sirotčinec a přeměněn
gii, v patře pro internu). V přízemí byla
na interní oddělení. Další změna nastadále čekárna, ordinace, operační sál,
la v rámci provedené reformy státního
sterilizační místnost, kancelář sprázdravotnictví. Mj. byla zřízena tzv. horHlavní pavilon po přestavbě 1938
vy, pokoj lékařů a záchod s koupelnou.
ní nemocnice, když do správy OkresníV patře byly dále pokoje pro ošetřovatelky, modlitebna, kuchyň- ho ústavu národního zdraví (OÚNZ) byl začleněn původní Barka a koupelna se záchody. Před hlavní budovou stály oba přízem- toňův městský domov. Ten byl postaven již v letech 1933–1934
ní pavilony. Pavilon pro nakažlivé nemoci byl rozdělen na dvě a v roce 1950 byla do jeho prostor přemístěna oddělení interní,
stejné části s velkým sálem, dvěma pokoji pro nemocné a pro- gynekologicko-porodnické a dětské.
story pro ošetřovatelky a příslušenství, pavilon pro choromyslné
V letech 1981–1985 byla realizována výstavba nového chirurobsahoval dva nemocenské pokoje, pokoj pro hlídače a příslušen- gického pavilonu v Purkyňově ul., navazující na původní buství. Kapacita nemocnice byla 70 lůžek, v rezervě dalších 30. Celý dovu. Po deseti letech, v době stoletého výročí, byla zahájena
areál nemocnice tvořil v zastavěné části výměru 1211,6 m2, zbý- výstavba nového pavilonu ARO. K němu poté přibyla kruhová
vající část o ploše 9722,2 m2 byla proměněna v nemocniční park. budova jídelny a vrátnice, v r. 2003 byl otevřen nový kruhový
Knihovním vlastníkem ve vložce č. 646 se stal náchodský okres. ambulantní pavilon. Po r. 2010 byla zahájena příprava celkové
Potřebné vnitřní zařízení a vybavení nemocnice dodaly míst- přestavby nemocnice, po mnoha odkladech a problémech bylo
ní a tuzemské firmy. V neděli 1. 9. 1895 byla novostavba hlav- o jejím projektu znovu jednáno v letošním roce.
ní budovy slavnostně otevřena pro veřejnost. Prvním lékařem
PhDr. Jaroslav Čáp – Mgr. Jan Čížek
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INFORMACE Z RADNICE

INFORMACE

z Městského informačního centra

Turistická atraktivita Náchoda stále stoupá
Hlavní turistická sezóna je v plném
proudu a u nás v Městském informačním
centru jedeme na plné obrátky. Denně našimi dveřmi projde velký počet návštěvníků, kteří zavítali do našeho kraje, aby
obdivovali krásy Náchoda i jeho okolí. Informační materiály, mapy, suvenýry i detaily o kulturních a sportovních akcích po-

skytujeme Čechům, Polákům, Němcům,
ovšem nezůstávají pozadu ani slovenští,
nizozemští nebo francouzští návštěvníci. Díky otevření sezónního informačního
centra v areálu Státního zámku v Náchodě,
je poptávka po turistických informacích
uspokojována dvojnásobně. Počet návštěvníků od začátku sezóny překročil již v srpnu hranici 25 000 ( v součtu 22 000 v MIC
na Masarykově náměstí a 3 000 v MIC
na náchodském zámku). Skvělou zprávou
je také skutečnost, že pobočka Městského
informačního centra na zámku obdržela
8. srpna 2017 certifikaci od Asociace turistických informačních center ČR a splnila tak kritéria pro zařazení do kategorie B.
Velice nás těší, že první kroky turistů,
ale i občanů Náchoda, vedou právě k nám,
a za projevenou důvěru v úroveň našich
služeb děkujeme.

Město Náchod, Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod

Oznámení o očkování psů proti vzteklině

Hromadné očkování psů proti vzteklině dle zákona č. 166/1999 Sb. o veterinární péči
(veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, se koná za spolupráce Městského úřadu v Náchodě
s paní MVDr. Ludmilou BRANDEJSOVOU a MVDr. Votavou
lokalita
místo očkování
den
datum
Bražec
u rybníčku
pátek
8. 9. 2017
Náchod
Masarykovo náměstí
sobota
9. 9. 2017
Staré Město u Havlů		
9. 9. 2017
Lipí
u hospody		
9. 9. 2017
Jizbice
u Jednoty		
9. 9. 2017
Dobrošov
u autobusové zastávky		
9. 9. 2017
Běloves
u Karlů		
9. 9. 2017
Babí
u Šimků		
9 .9. 2017
Pavlišov
u prodejny		
9. 9. 2017
Malé Poříčí u zastávky ČD
9 .9. 2017

hodina
17.30–18.00
8.00–9.00
9.30–9.45
10.00–10.30
10.45–11.00
11.15–11.30
13.30–13.45
13.50–14.05
14.10–14.25
14.30–14.45

Očkování je pro psy od 3 měsíců věku.
Pes musí být na vodítku a opatřen náhubkem.
Vezměte s sebou očkovací průkaz psa.
Za očkování se vybírá poplatek 100 Kč.
Možnost kombinované vakcíny za 330 Kč.
Není povinností držitele psa využít této nabídky. Hromadné očkování psů bylo
takto organizováno již v minulosti a je pouze na každém držiteli psa, zda této nabídky využije.

Seminář ke
kotlíkovým dotacím
Krajský úřad Královéhradeckého kraje připravuje novou výzvu na Kotlíkové dotace v rámci dotačního programu
Snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Královéhradeckém kraji II.
Výzva bude zveřejněna v průběhu září
2017 s předpokládaným příjmem žádostí od 30. 10. 2017.

V této souvislosti proběhne také v Náchodě informační seminář pro občany,
který se uskuteční ve čtvrtek 14. září
2017 od 16 hodin v přednáškovém sále
Městského divadla Dr. J. Čížka.
Na semináři pracovníci krajského úřadu srozumitelně přiblíží problematiku
čerpání dotace, představí změny, ke kterým dochází oproti předchozím výzvám,
vysvětlí celý proces od podání žádosti až
po úspěšné ukončení projektu, vč. způsobu úhrady dotace. Dále občanům nabíd-

Městská policie
Náchod
Psi, kočky, hadi,
želva…jezevec
Od začátku letošního roku odchytili
strážníci Městské policie Náchod celkem
76 zvířat. Nejvíce z nich bylo samozřejmě
psů, a tady apelujeme na všechny majitele, aby psi byli řádně očipováni a označeni známkou, protože v případě nesplnění této povinnosti porušují vyhlášku
města, a pokud jsou psi řádně označeni,
jejich předání zpět majiteli je mnohem
rychlejší.
Zpestřením služby pak bývají odchyty
dalších zvířat, jako v posledním měsíci tří
mláďat poštolek, dvou zatoulaných hadů
v bytech (naštěstí nebyli jedovatí), želvy,
která se vydala na výlet po Aleji Kateřiny
Zaháňské, a také ve spolupráci s profesionálními hasiči jezevce, který se schovával na zahradě jednoho rodinného domu
na Babí.
Miroslav Horák – Městská policie Náchod

Dopravní omezení
Vážení občané,
dovolujeme si vás informovat, že dne
9. 9. 2017 bude z důvodu konání akce
Náchodské Kuronské slavnosti uzavřen
vjezd na náchodský zámek. Parkování
bude možné pouze na sídlišti Plhov nebo
na náměstí. Parkoviště na náchodském
zámku budou vyhrazena pro účinkující
a prodejce. Toto omezení neplatí pro obyvatele a dopravní obsluhu.
Děkujeme za pochopení.

Plaťte odpad
Upozorňujeme občany,
kteří dosud nezaplatili místní poplatek za komunální odpad na rok
2017, že poplatek v základní sazbě
650 Kč na osobu, která má v obci trvalý pobyt je platný pouze do konce září. Od října již bude místní poplatek za komunální odpad navýšen
o 50 %.
nou metodickou pomoc s vyplňováním
žádosti o dotaci a realizací projektu. Nebude chybět varování před riziky, která
hrozí, pokud se lidé rozhodnou využít
nabídek osobně neprověřených zprostředkovatelských firem.
Administraci projektu výměny zdroje vytápění zvládne s pomocí školitelů
každý, a to bez dalších zbytečných výdajů a zklamání, pokud narazí na nepoctivého obchodníka s dotacemi.
Seminář je samozřejmě ZDARMA.

INFORMACE Z RADNICE

ZÁŘÍ

Město Náchod

vás zve

ZA SPORTEM NA NÁMĚSTÍ
prezentace pohybových aktivit
místních organizací

Přijď si vybrat, který sport je pro Tebe ten pravý!

v rámci programu proběhne

4. ROČNÍK STRONGMAN NÁCHOD
o putovní pohár města Náchoda

sobota 16. září 2017
od 13.00 hodin
Masarykovo náměstí v Náchodě
doprovodný program, dětské zábavné atrakce
a občerstvení zajištěno
Prezentující:
FK Náchod, Florbal Náchod, HC Náchod, MONA Náchod, Pionýrská skupina Náchod, Skaut Náchod,
SKP Judo Náchod, Škola Bruslení, Tělocvičná jednota Sokol Náchod, TJ Delfín Náchod a další
vstupné zdarma | změna programu vyhrazena
www.mestonachod.cz

Město Náchod
a Sportovní zařízení města Náchoda¨

vás zvou na

5. ROČNÍK ČESKO-POLSKÝCH
ATLETICKÝCH ZÁVODŮ
EVROPSKÉHO MĚSTA SPORTU
PRO ROK 2013 V ATLETICE
PRO DĚTI DO 15 LET

sobota 30. září 2017
od 14.00 hodin

stadion Hamra v Náchodě
přihlášky se jménem a rokem narození Vašeho dítěte zasílejte
do 22. 9. 2017 na e-mailovou adresu jiri.vondrejc@seznam.cz

Nové vrty
potřebují svá jména!
Úspěšný geologický průzkum zřídelní oblasti Běloves se v těchto dnech blíží ke konci a nové vrty s minerální vodou
patřící městu Náchod potřebují nová jména. V minulosti byla většina využívaných
vrtů pojmenována ženskými či mužskými jmény a rádi bychom tuto tradici zachovali, aby vrty nenesly pouze technické označení.
Vedení města se proto rozhodlo požádat o pomoc s hledáním jmen pro dva
nové vrty veřejnost. Pokud máte zájem
se naší ankety zúčastnit, odešlete prosím
návrhy jmen na e-mailovou adresu: anketa@mestonachod.cz, příp. můžete sdělit
Vaše návrhy písemnou formou a odevzdat
lístek s názvy na označených místech
v budově radnice (Masarykovo nám. 40),
ve vestibulu budovy MěÚ Náchod (v ulici Němcové 2020) nebo v Městském informačním centru (Masarykovo nám. 1).
Termín pro odeslání návrhů je do 15. 9.
2017 do 14.00 hodin. Ze zaslaných návrhů
bude vybráno 10 nejzajímavějších, o kterých budete moci následně rozhodnout
v anketě na www.mestonachod.cz.
Těšíme se na zajímavé nápady!
Jan Birke, starosta
Pavla Maršíková, místostarostka
Miroslav Brát, místostarosta
Jan Čtvrtečka, místostarosta

Vavřinecká pouť v Náchodě
opět nabídla bohatý program
Druhý srpnový víkend byl v Náchodě ve znamení tradiční Svatovavřinecké
pouti, která se konala na Masarykově náměstí. Více než dvě desítky atrakcí a bohatý sobotní program přilákal stovky
návštěvníků. Mezi účinkujícími v hlavním sobotním programu na pódiu před
budovou radnice nechyběli Standa Hložek, Ilona Csáková, Markéta Konvičková
nebo skupina Divokej Bill revival. Na své
si přišly hlavně děti, které si mohly za-

soutěžit o pěkné ceny v hrátkách v písku,
postavit si hrad nebo si nechat zdarma
vytetovat obrázek. V neděli pak proběhla v kostele sv. Vavřince již tradiční poutní mše svatá.
Děkujeme všem účinkujícím, pořadatelům (Jan Pazdera a David Novotný),
provozovatelům atrakcí a také sponzorům (Wimex, s.r.o., Náchod), díky kterým
se podařilo vytvořit opět skvělou zábavu
pro děti i rodiče přímo v centru Náchoda.
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18. září 2017 otevíráme nové

Už po vstupu o kilo lehčí! 
www.primafit.cz
e-mail: primafit@seznam.cz
Hurdálkova 216, Náchod
(naproti kinu Vesmír)
Nabízíme: kurzy i jednotlivé hodiny
 fitdance, latino dance
 bodyform, pilates, hiit, trx, tabata, funcore
 rehabilitační cvičení, sm systém
 plesové taneční resuscitace
 cvičení pro maminky s dětmi
 kroužky pro děti:
fitdance - mini, kadet, junior, teens
základy gymnastiky
 cíleně zaměřené tréninky pro dětské sportovní kluby
 soukromé individuální i skupinové hodiny a další
Bližší informace: www.primafit.cz

přihlášky: primafit@seznam.cz nebo na tel. č.: 604450131
těší se na vás

Monika Bohuňková

absolventka fakulty tělesné kultury UP v Olomouci,
sportovní gymnastka, tanečnice s mezinárodní taneční třídou
v latinsko-amerických tancích a skupiny „A“ v tancích standardních,
vítězka republikové soutěže aerobic masterclass…

Saar Gummi Czech, evropský leader ve výrobě
vytlačovaných pryžových těsnění pro automobily,
hledá zaměstnance na pozici

Koordinátor - seřizovač.
Nástupní mzda 35 000 Kč
Cílová mzda 45 000 až 50 000 Kč
Pozice vyžaduje velmi dobré zvládnu� technologie výrobních linek a vedení čtyřčlenného týmu.
www.sgc.cz, personalni@sgc.cz, tel. 491 467 442

ŠKOLY

ZÁŘÍ

CO SE DĚJE
NA KOMENDĚ
Školní rok začíná!
Pro učitele i žáky je začátkem roku,
a tedy i měsícem podstatných změn, zcela jistě září. V prvních třídách přivítají 4. září třídní učitelky své nové žáčky.
My jim přejeme úspěšný start v novém
kolektivu. Pro deváťáky to bude naopak
v naší škole rok poslední. Čeká je rozhodování, na kterou další školu si podat přihlášku, a zdárné zvládnutí přijímacího řízení. Také se rozloučíme s některými žáky
5. tříd, kteří půjdou studovat na gymnázium. Ale to předbíháme, vždyť nový školní
rok je teprve v plenkách a za tím loňským
jsme ještě nedovřeli dveře. Připomeňme
si některé události, které se do prázdninového čísla nevešly, nebo jsme je kvůli
uzávěrce nestačili uveřejnit.
Červen je měsícem zhodnocení práce.
Město Náchod již 6. rokem uděluje za píli
vybraným žákům titul „Žák roku“. Pan
starosta Birke na slavnostním setkání,
které se uskutečnilo v obřadní síni náchodské radnice, ocenil tímto titulem
Orestu Fedak z IX. D a Eduarda Vlacha
ze IV. C. Titul „Skokan roku“ za zlepšení studijních výsledků obdržela Barbora
Reslová ze VII. D. Ocenění za mimořádný úspěch převzal Tomáš Pražák z IX. D
mimo jiné za 1. místo v celorepublikové
soutěži „Mladý zahrádkář“. Všem vyznamenaným žákům blahopřejeme a přejeme
jim mnoho dalších úspěchů.
Město Náchod též každoročně uděluje titul „Náchodský pedagog roku“, který z rukou pana starosty za skvělou práci převzala učitelka 1. stupně naší školy
Mgr. Jana Komárková. I jí patří poděkování a přání osobních i pracovních úspěchů.
Červen je též měsícem výletů, exkurzí
a hlavně akademií obou stupňů naší školy.
Zjištění, že vstupenky na závěrečné akademie byly záhy rozprodány, bylo pro učitele i žáky potěšující ale zároveň i zavazující. Podle ohlasu obecenstva lze soudit, že
jsme je v žádném případě nezklamali, což
je pro nás odměnou za vynaložené úsilí.
O výletech a exkurzích jsme se průběžně zmiňovali. Dejme teď ještě prostor
žákům II. A. Zde je malá „ochutnávka“
z jejich putovního týdne, tak jak ji zaznamenali se svou paní učitelkou Mgr. D.
Hemelíkovou.
1. den
Vaříme si společně k obědu bramborový guláš, pečeme švestkový koláč, ke svačině připravujeme pizzu.
Odcházíme do zámecké aleje a soutěžíme v netradičních disciplínách – přetahování lanem, proskakování obručí, hod
pytlem, hod polenem, postřehový závod.
2. den
Vyrážíme do Nového Města n. M. a putujeme pekelským údolím, hrajeme hry,

hledáme houby, opékáme vuřty, vracíme
se špinaví, ale spokojení.
3. den
Odjíždíme vlakem do Žďáru nad Metují a stoupáme na Ostaš. Prolézáme bludištěm, prohlížíme si skalní útvary, vykoupíme stánek s nanuky a sladkostmi,
vracíme se k rodičům a těšíme se na další den.
4. den
Putujeme do Broumova na zvířecí farmu Wenet. Zde si pohrajeme s kůzlátky,
nakrmíme poníky, velbloudy a lamy, sledujeme líhnutí kuřátek, obdivujeme malá
selátka a obrovské králíky. Nakupujeme
fotky zvířátek a jen neradi opouštíme farmu a vracíme se domů. Jsme už unavení,
ale putování se nám moc líbilo.
Konec školního roku s sebou přináší
i vyhodnocení celoročních soutěží a aktivit.
Třída IV. A zvítězila ve sběru plastových víček. Prvenství děti potěšilo, ale daleko větší radost měly z toho, že sběr víček
pomohl Filípku Kněžourkovi, což dokládá
i úryvek z dopisu Filípkovy maminky, adresovaného všem dětem naší školy, které
se akce zúčastnily.
Milé děti,
Filípek Vám moc děkuje za víčka,
která jste pro něj nasbíraly.
Bylo jich obrovské množství. Za tento školní rok jste jich nasbíraly celkem 579 kg!!!
Děkujeme i paní učitelce Janě Voborníkové
za pomoc při sběru.
Výtěžek použijeme na rehabilitační pobyt
v Adeli Centru v Piešťanech, který pomůže
Filípkovi v jeho léčbě.
Naším snem je, aby Filípek mohl žít co nejplnohodnotnější život.
K tomuto přání se rádi připojujeme.
Pohodový školní rok 2017–2018
všem přeje kolektiv ZŠ Komenského.

Zprávičky
z Masaryčky
Další školní rok zaťukal na dveře a nové
vedení školy a stávající i noví učitelé přejí všem žákům šťastné vykročení do školního roku 2017–2018. Žáky i rodiče čeká
několik podstatných změn.
V budově druhého stupně během
prázdnin proběhla modernizace topného
systému a oprava rozvodů vody. Stále ještě probíhají práce na zabezpečení přístupu do školy. Další rekonstrukce a opravy
jsou rozplánovány postupně na celý škol-

ní rok. Kontinuálním cílem bude vybavit
školu modernějšími informačními a komunikačními technologiemi.
Žáci se mohou těšit na výuku v nově
upravené školní zahradě. Čeká na ně bylinková zahrádka a „zelená venkovní“ třída, kde si žáci mohou vypěstovat rostliny
dle svého zájmu a budou se starat o bylinky, které už na ně v zemi čekají. Na nově
instalovaných lavičkách za školou lze za
pěkného počasí relaxovat.
Vše je připraveno, školní rok může začít. Doufáme, že se nám spolu s rodiči
bude dařit naše žáky dobře připravit do
života.
Kolektiv pracovníků ZŠ T. G. Masaryka

Nejaktivnější středoškolák 2017
Adam Hubálovský, žák 3. ročníku oboru gymnázium na ACADEMIA MERCURII,
se zúčastnil soutěže Nejaktivnější středoškolák 2017 pořádanou organizací Pro
Středoškoláky pod záštitou Microsoftu,
Googlu a hlavního města Prahy. Účastnící,
kterých se do soutěže přihlásilo přes 160,
popisovali a představovali porotě z řad organizátorů aktivity, které dělají nad rámec svých školních povinností. Porota
hodnotila nejen počet, rozsah a pestrost
mimoškolních aktivit, ale i dílčí úspěchy
a vynaložené úsilí. Adam se zabývá leteckými pracemi za pomoci dronů a s touto mimoškolní aktivitou se během slavnostního večera, konaného v pražském
sídle Microsoftu, umístil na krásném
10–11. místě. K dosaženému úspěchu gratulujeme a děkujeme za příkladnou reprezentaci školy.
Mgr. J. Šnajdr, třídní učitel
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ZO ČZS Častolovice, Územní sdružení ČZS Rychnov n. Kn. a městys Častolovice

pořádají 19. výstavu ovoce, zeleniny a květin

ve dnech 28. 9.-1. 10. 2017

ZAHRADA VÝCHODNÍCH ČECH
Radost – Krása – Užitek

areál sokolské zahrady, sokolovna a zahrádkářská budova
V ČASTOLOVICÍCH
PRO NÁVŠTĚVNÍKY JE PŘIPRAVENO:
-přehlídka zahrádkářských výpěstků z celých východních Čech,
vystavené ovoce současně pěstované, perspektivní a rezistentní,
-ovoce z ovocnářských a šlechtitelských výzkumných ústavů,
-přehlídka staročeských a stále dobrých odrůd jablek,
-expozice hroznového vína, paprik, ořechů, kolekce bylinek,
-současně pěstovaná zelenina, expozice brambor a česneků,
-výstava chryzantém, jiřin a jiřinek, begonií, fial, gladiolů,
pokojových květin, lilií, květin z dovozu z Holandska,
-ukázky chovatelů, včelařů, kaktusářů, ornitologů,
-po celou dobu výstavy poradenská služba, odborné přednášky,
-tradiční soutěž v aranžování ovoce, zeleniny a květin,
-výstava zahrádkářské techniky, nářadí a pomůcek, skleníků,
-ukázky gastronomie s ovocem a zeleninou, různé ochutnávky,
-stánkový prodej všeho co zahrádkář potřebuje, okrasných
dřevin a cibulovin, květin, keramiky a odborné literatury,
bonsají, ovoce a zeleniny, léčiv a čajů, pracovního ošacení,
-doprovodný kulturní a odborný program a dobré občerstvení,
-možnost návštěvy galerie obrazů akad. malíře A. Hudečka,
-zámek v Častolovicích bude otevřen, parkování zdarma

PROGRAM:
ČTVRTEK 28. 9. 2017
09,00 h. Zahájení prvního dne výstavy
09,00 h. Zahájení soutěže v aranžování
09,30 h. Vystoupení hudební skupiny
10,00 h. Slavnostní zahájení výstavy
12,00 h. Zasedání Krajské koord. rady ČZS
14,00 h. Hudební vystoupení K-BAND
17,00 h. Ukončení prvního dne výstavy
PÁTEK 29. 9. 2017
09,00 h. Zahájení druhého dne výstavy.
09,00 h. Soutěž v aranžování ovoce,
zeleniny a květin,
09,30 h. Vystoupení hudební skupiny
13,30 h. Vystoupení hudebního orchestru
BAŠAPA z Holic
14,30 h. Přednáška a beseda „Jak pěstovat
zdravé ovoce – švestky“ J. Matejsek
17,00 h. Konec druhého dne výstavy

.
SOBOTA 30. 9. 2017
09,00 h. Zahájení třetího dne výstavy.
09,30 h. Vystoupení hudební skupiny
13,30 h. Koncert orchestru z Vamberka
13,30 h. Beseda o bylinkách Ing. J. Pirner
15,00 h. Ukázka aranžování květin
17,00 h. Konec třetího dne výstavy
.
NEDĚLE 1. 10. 2017
09,00 h. Zahájení čtvrtého dne výstavy
09,30 h. Zasedání Územní rady ČZS RK
10,00 h. Vystoupení skupiny Špunti
13,00 h. Koncert skupiny Špunti
14,00 h. Módní přehlídka RETRO Slatina
15,00 h. Ukončení soutěže v aranžování
16,00 h. Celkové ukončení výstavy
BLIŽŠÍ INFORMACE NA TEL.721311719
a na www.zahradkari.com

POZVÁNKA

ZÁŘÍ

PREZENTACE STŘEDNÍCH ŠKOL
A ZAMĚSTNAVATELŮ 2017
POD ZÁŠTITOU HEJTMANA KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE JIŘÍHO ŠTĚPÁNA
A STAROSTY MĚSTA NÁCHODA A POSLANCE JANA BIRKE

22. - 23. 9. 2017

• 22. 9. 09:00 - slavnostní zahájení
• 22. 9. 09:00 - 18:00
• 23. 9. 08:00 - 12:00
- zjednodušení výběru SŠ
- motivace žáků, informace pro rodiče
- veletrh pracovních příležitostí

náchod
Sokolovna
Tyršova 207
547 01 Náchod
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MAS STOLOVÉ HORY

Finanční podpora

na dětské skupiny,
družiny a příměstské tábory
Místní akční skupina Stolové hory, z. s. vyhlašuje 4. 9. 2017
první výzvu na podávání projektových žádostí, které budou
v rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro
období 2014–2020 podpořené z Operačního programu Zaměstnanost.
Zvažujete-li nabídnout zaměstnaným rodičům péči o jejich
děti, tak je tato výzva určená právě vám. Finanční příspěvek
můžete získat např. na založení a provoz dětské skupiny, která
bude určená veřejnosti nebo konkrétnímu podniku. Dále bude
podpořeno zakládání a provoz družin a příměstských táborů.
U příměstských (nepobytových) táborů je nutné splnit podmínku doby konání v průběhu školních prázdnin.
Žadateli mohou být obce a jejich organizace, DSO, organizace zřizované kraji, příspěvkové organizace, nestátní neziskové
organizace, obchodní společnosti a družstva, OSVČ, poradenské
a vzdělávací instituce, profesní a podnikatelská sdružení, sociální partnery, školy a školská zařízení.
Vybrané projekty budou moci trvat až 3 roky. Rozpočet každého projektu bude minimálně 400.000 Kč. Neziskové subjekty,
školy a školská zařízení obdrží 100 % způsobilých výdajů projektu, obce, jejich organizace a DSO spolufinancují projekt ve výši
5 %, zatímco firmy, družstva či OSVČ samy hradí 15 % nákladů
projektu.
Projektové žádosti je třeba podat do 13. 10. 2017. V případě
dotazů se na nás neváhejte obrátit. Kontakty a bližší informace
k této výzvě najdete na www.mas-stolovehory.cz.
Pavel Pinkava a tým MAS Stolové hory

NÁCHODSKÝ ZPRAVODAJ

Město
Náchod pořádá ve spolupráci s Územní památkovou
POZVÁNKY
ZÁŘÍ
správou na Sychrově a Státním zámkem Náchod

Náchodské

Kuronské slavnosti
SLAVNOSTNÍ KONCERT v PÁTEK 8. ZÁŘÍ 2017 ve 20.30 hodin
děkanský kostel sv. Vavřince na Masarykově náměstí v Náchodě
Komorní orchestr Univerzity Hradec Králové
pod vedením Mgr. Jaromíra Křováčka

NÁCHODSKÝ ZÁMEK OŽÍVÁ v SOBOTU 9. ZÁŘÍ 2017
stánky s řemesly a občerstvením od 9.00 hodin
prohlídky zámku 9.00–19.00 hodin
noční prohlídky s oživlými postavami 21.00–23.00 hodin
otevřená vyhlídka na terase
I. nádvoří – Zámecký sklep
15.15–15.40
16.00–16.25

O Palečkovi – loutková pohádka, B. Němcová – J. Holasová
Hrnečku vař – maňásková pohádka, K. J. Erben – J. Holasová

I. nádvoří – Velký sál
16.00–16.45
17.15–17.35

21.10

Koncert pro vévodu
Smyčcový orchestr ZUŠ Náchod
Pěvecký sbor Hron

řemeslné tvoření
(ukázka tradiční řemeslné výroby, vlastní výroba předmětů, stánkový prodej)
balónky pro děti

Zámecká kaple

Podium

10.00–10.15
10.25–10.40
10.45–11.05
11.10–11.30
11.50–12.50

MUSICA PER GAUDIUM – Hudba v labyrintu času
soubor staré hudby SVČ Bájo Česká Skalice
Pohádka „O dvanácti měsíčkách“
dramatický kroužek ZŠ Velké Poříčí
Zvedněte kotvy, vyplouváme – MŠ Velké Poříčí
Pěvecké a taneční vystoupení – ZŠ Staré Město
Hudební pohádka „O dvanácti měsíčkách“– ZŠ Babí
Smíšený sbor Kácov – Nové Město nad Metují

14.00–14.30 Slavnostní přivítání družiny vévody Kuronského
14.40–15.00
15.10–15.25
15.30–15.35
15.45–16.05
16.30–18.00

Bára Basiková s kapelou
vstupné 100 Kč/osoba, 50 Kč/dítě do 15 let, ZTP
vybíráno od 18.45 hodin
Závěrečná večerní fanfára – večerka – ZUŠ Police nad Metují

IV. nádvoří
stánkový prodej, občerstvení

III. nádvoří

11.00–11.45

20.00–21.00

Pohádkový kolotoč s kouzelníkem Carlem
Orientální tance – SVČ Déčko Náchod
Spolek panstva na tvrzi Žíželeves – tanec polonéza
Módní přehlídka
SŠ oděvní, služeb a ekonomiky Červený Kostelec
Kapela PANKIX z Prahy – styl indie rock

IV. nádvoří – Piccolominská zahrada
15.00–16.00
15.00–17.30

KON&TAKT (skupina country & blues)
Žonglérské workshopy pro děti

V. nádvoří

skákací hrad pro děti, dětské pouťové houpačky, hra na flašinet, občerstvení

Galerie výtvarného umění Náchod

Ruské malířství 19. a počátku 20. století – zámecká jízdárna
Vášeň pro barvu – Filipp Andrejevič Maljavin (1869–1940) – ochoz
Michal Čepelka – Recyklus – kabinet kresby, grafiky a fotografie
10.00–18.00

vystoupení scénického šermu Mercenarius
inscenované ukázky – 10.30, 13.00 a 16.00 hodin
(prezentace zbrojí, zbraní s možností vyzkoušení, lukostřelba)
výstava dravých ptáků

Zámecká alej

soutěže pro děti – SVČ Déčko
prohlídka obory na zámeckém kopci, daňci a mufloni ve volné přírodě
jízda na koni
vojenská kuchyně

VSTUP DO AREÁLU ZÁMKU NA III. NÁDVOŘÍ BUDE OD 18.45 HODIN ZPOPLATNĚN
vstupné 100 Kč/osoba a 50 Kč/dítě do 15 let, ZTP
www.mestonachod.cz

Změna programu vyhrazena!
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POZVÁNKY

NÁCHODSKÝ ZPRAVODAJ

Dovolujeme si Vás pozvat na

PRODEJNÍ VÝSTAVU
RUČNÍCH
PRACÍ NAŠICH
KLIENTŮ.
Výstava se koná
v Harmonii nad TGM
dne 18. 9. 2017
(8.00–16.00 hod.)
v přízemí nové budovy
– vchod od nemocnice.

Skautská herní procházka
na zámek
pátek 1. 9. 2017
Zkuste něco nového! Příroda, pohyb, zábava, přátelé.
Ukázka naší činnosti formou hry proběhne dne 1. 9. 2017
za každého počasí.
START: V parčíku u náměstí TGM (vedle ZUŠ) mezi 16.–18. hodinou
CÍL: Skautská klubovna u přírodního divadla
Po cestě budou připraveny drobné úkoly pro děti i dospělé,
při kterých poznáte naši činnost, prohlédnete si naši klubovnu
a budete moci diskutovat s našimi vedoucími. Vítána účast celých rodin.
Na vaši účast se těší Junák – český skaut, středisko Náchod
1. chlapecký oddíl
Přijímáme mezi sebe další členy – chlapci ve věku 6–11 let.
Schůzky každý čtvrtek 16.00–18.00.
Web: www.jednicka-na.skauting.cz
Facebook: www.facebook.com/1.oddilnachod
Kontakt na další skautské oddíly v Náchodě naleznete na
http://nachod.skauting.cz.

POZVÁNKY

ZÁŘÍ

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ
ZÁŘÍ 2017
▪ Sobota 2. 9. 2017

od 14.00 hod. do 16.00 hod.
▪ Sobota 9. 9. 2017

Přijímáme pohybově nadaná děvčata
ve věku od 5-ti let.

od 14.00 hod. do 16.00 hod.

Přijďte se za námi podívat do tělocvičny Na Kalfase.

od 14.00 hod. do 16.00 hod.

Veškeré bližší informace na telefonním čísle
vedoucí souboru Moniky Bergerové:

od 14.00 hod. do 16.00 hod.

▪ Neděle 10. 9. 2017
▪ Sobota 16 .9 .2017
▪ Neděle 17. 9. 2017
od 14.00 hod. do 16.00 hod.

nebo na e-mailu

▪ Sobota 23. 9. 2017
od 14.00 hod. do 16.00 hod.
▪ Neděle 24. 9. 2017

Těšíme se na Vás.

od 14.00 hod. do 16.00 hod.
▪ Sobota 30. 9. 2017
od 14.00 hod. do 16.00 hod.
www.zimni-stadion-nachod.cz

Tel: 491 426 021

zimni.stadion@mestonachod.cz

Výcvikové kurzy základní
poslušnosti a ovladatelnosti psa,
které pořádá

začínají v sobotu, 2. září 2017, v 14:00 hodin.
Jsou vhodné pro štěňata i dospělé psy.
Věnovat se Vám budou zkušení instruktoři.

Více na www.zkonachodsport.4fan.cz
Přihlásit se můžete u paní Borkovcové na mobil. č.
723221872 nebo email zkonachodsport@seznam.cz
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HOPSÁČEK, POZVÁNKY

MC Hopsáček
www.hopsacek.cz
Začíná nový školní rok a s ním i pravidelné či nepravidelné mimoškolní aktivity. Prostory Klubu SUN Náchod jsou
po letních prázdninách, kdy si u nás užívali především táborníci, opět připraveny
na běžný všední provoz.
Otvíráme 4. září, přijít do herny s dětmi můžete každý den od 9 hodin, případně se můžete zúčastnit nabízených
dopoledních programů, jako je cvičení
maminek s dětmi, posilování s dětmi, tvoření a nebo třeba setkávání různých skupin (šátkující maminky, vyznavači zdravého chození, apod.). Snažíme se vytvořit
pro každou skupinu svůj prostor, kde se
mohou věnovat právě jim blízkým tématům, na přání maminek zajistíme besedy
s odborníky apod.
Odpolední aktivity se rozběhnou
na plno během září. Těšit se opět můžete na kroužek Tanečky, Šikovné ručičky, kroužek Sebeobrany, Florbal, Kytary
a doučování Aj nebo Čj. Večerní cvičení
pro všechny se rozběhne hned v prvním
týdnu s p. Vojtíškovou – Pilates – v úterý
a ve čtvrtek, stejně tak pokračují ve stejné
době i skákací boty (zde je nutná rezervace na tel.). Kalanetika a Fit cvičení začíná
v týdnu od 11. září, POZOR – opět u nás
můžete navštěvovat JÓGU a to každé pondělí od 19 hodin – (počet míst je omezen
– doporučujeme rezervaci).
Stříhání dětských vlásků probíhá pravidelně 1x za 14 dní, nutné se předem přihlásit. Nejaktuálnější informace najdete
na facebooku, základní přehled všech pravidelných aktivit je uveřejněn na webových stránkách. Nebojte se informovat
osobně nebo elektronicky. Uvítáme nové
aktivní členy, kteří se budou chtít zapojit do činnosti, případně kohokoliv, kdo
by rád předával své znalosti dál (pravidelné či nepravidelní kurzy na jakékoliv
téma apod.)
Mimo pravidelné aktivity pro vás připravujeme:
19. 9. Beseda s Petrou Dočkalovou
na téma „Využití zprostředkovaného učení v praxi – (respekt, hranice, komunikace, myšlení)“
22. 9. Drakiáda na sídlišti SUN od 16
hodin
19. 10. Beseda s Petrou Dočkalovou
na téma „Využití zprostředkovaného
učení v praxi – (matematika, představivost, motorika)“
26. 10. Celodenní výlet pro školní děti
a rodiče s dětmi vlastním autobusem
Listopad – Beseda s Petrou Němcovou
na téma „Právní aspekty v rodině (rodičovská dovolená, rodinné právo)“
3.–5. 11. Burza dětských potřeb v prostorách Klubu SUN Náchod (rezervace evidenčních písmen na telefonu)

NÁCHODSKÝ ZPRAVODAJ
25.–26. 11. Vánoční trhy v jídelně RUBENA (prosíme případné zájemce o prodej
o zaslání přihlášky na email, uvítáme pomocníky s novými nápady apod.)
1. 12. Mikulášské besídky v prostorách
Klubu SUN Náchod
Kontakty:
Klub SUN Náchod z. s. – MC Hopsáček – Simona Hlavatá 608 970 406, Dagmar Hepnarová 604 610 581, hopsacek@seznam.
cz, Facebook Klub SUN Náchod, www.hopsacek.cz.

Když i Adršpašské skály
naslouchají...
Nejen skalní fanoušci PSO, zbystřete!
Naše nová koncertní sezóna je na spadnutí a další benefiční večer s názvem „Když
i skály naslouchají…“ je tu! Pátek 8. září
se ponese ve znamení skalní atmosféry
Havraního města na úpatí Adršpachu.
Večer ozdobí nejen Kühnův smíšený sbor,
ale i další hosté a sólisté. Jak víte, tak každý ročník benefičních večerů je speciální
nejen místem konání, ale i myšlenkou celé
akce. Tedy i letos Vám koncertně naladěné PSO sdělí, co má na srdci – nejen hudbou, ale i slovy Jana Sklenáře, herce a zpěváka, který večerem provede. Tak přijďte,
zaposlouchejte se a zastavte se ve shonu
každodenního života. Začínáme v 19.30
hodin.
Nechce se Vám čekat až do pátečního
večera 8. září? Vezměte rodinu a piknikový koš, přibalte si deky nebo židličky,
a udělejte si příjemný skalní den v Dolním
Adršpachu. V případě, že hledáte, co neznáte, tak vězte, že Seznam.cz bude váš
kamarád. Zcela správně totiž udává polohu louky Havraního města, kde se budou dít velké věci pro dobré věci. Výtěžek
z celé letošní akce umožní Nadačnímu
Fondu Hospital Broumov zakoupit rehabilitační přístroje Motodlaha, které pacienty procvičí přímo na lůžku – tedy rychleji jim umožní návrat do každodenního
POLICE
SYMPHONY
ORCHESTRA

KÜHNŮV
SMÍŠENÝ
SBOR

DZIEWCZYNKI
BARDZO
LADNE

JAN
SKLENÁŘ

TOMÁŠ
J HOLÝ

JOSEFINA
ŽAMPOVÁ

TEREZA
HÁLOVÁ

ADRŠPAŠSKÉ SKÁLY
— HAVRANÍ MĚSTO
8. 9. 2017
V 19:30

KDYŽ
I SKÁLY
NASLOUCHAJÍ . . .

Benefiční večer
na podporu Nadačního
fondu Hospital Broumov.
Vstupné dobrovolné.

HLAVNÍ
PARTNEŘI

MĚSTO
BROUMOV

MĚSTO
POLICE NAD METUJÍ

PARTNEŘI

MEDIÁLNÍ
PARTNEŘI

NADAČNÍ FOND VEBA
DSO POLICKO
OBEC ADRŠPACH
MATEX HK, s. r. o.
MADE GROUP, a. s.
KAREL KANTOR
RODINA KULICHOVÝCH

pohybu. Na facebooku a webu je umístěna
ilustrovaná mapa s návodem kudy kam,
kde parkovat, kde se občerstvit a kde se
vyvenčit. Zajištěna pro vás bude i doprava z akce, takže neváhejte a naplánujte si
krásný den ve skalách! S pomyslným potleskem v dlaních také srdečně děkujeme
všem partnerům Adršpašského večera,
jichž celý dlouhý seznam najdete na našem webu a facebooku.
Nebojte se, že by benefiční večer byl
jediným již naplánovaným koncertem!
Hned 21. října se v náchodské hale
na Hamrech uskuteční Koncert s novými
nástroji, které jsme si od vás, našich fanoušků, vysloužili loni díky kampani “Potřebujeme nové nástroje” na portálu hithit.cz. Někoho Vánoce teprve čekají, ale
orchestr si je užil v srpnu, kdy dorazil velký buben, dva tympány, marimba, stojánky, perkuse … a my vám na to všechno
21. října za odměnu zahrajeme!
Za PSO Petra Šotolová, ﬂétnistka

POZVÁNKA
Dne 12. září 2017 od 17 hodin proběhne v prostorách Klubu SUN Náchod (volební místnost – budova výměníku tepla) veřejné setkání
obyvatel sídliště se zástupci osadního výboru a Města Náchod. Hlavním
bodem jednání je zmapovat potřeby
jednotlivých částí celého sídliště SUN
v rámci připravovaného rozpočtu pro
rok 2018.
Následně bude prostor pro diskusi
se zástupci společnosti Innogy.
Tentýž den od 15 do 19 hodin bude
probíhat v budově výměníku tepla
den otevřených dveří. Společnost Innogy pro návštěvníky připraví odborná stanoviště, u kterých bude vždy
přítomen specialista na dané téma
a bude odpovídat na případné dotazy
obyvatel, týkající se právě probíhající
revitalizace topného systému .

POZVÁNKY

ZÁŘÍ
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Vyprávět Vám bude Bc. Richard Švanda z Muzea Náchod.
Po nacistického okupaci okleštěného
Československa 15. března 1939 se
změnil dosavadní život obyvatel
Náchoda. Šest let trvalo, nežli se
Náchoďané dočkali osvobození Rudou
armádou. S čím se lidé museli potýkat,
a co jim pomáhalo alespoň na chvíli
zapomenout na drsnouválečnou realitu?
Jak se život v Náchodě za těch šest let
změnil, se dozvíte na další přednášce
věnované tomuto temnému období
20. století. Během besedy si budete
moci prohlédnout různé trojrozměrné
předměty a zhlédnout unikátní videa.

Rezervace míst na tel.: 735 165 949 nebo na recepci hotelu.

Vstupné: Kč 30,-

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 2017 / NÁCHODSKÉ KURONSKÉ SLAVNOSTI 2017

642017 Nové Město nad Metují-Náchod-Kramolna a zpět

Platí jen 9.9.2017

Přepravu zajišt’uje : ARRIVA VÝCHODNÍ Č ECHY a.s., provozovna Nové Město nad Metují, Náchodská 485, tel.491 474 466
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P Ř E P R A V A C E S T U J Í C Í C H Z D A R M A !!!
INFORMACE : Informační centrum Nové Město nad Metují, tel. 491 472 119, 731 627 741, e-mail: info@muzeum-nmnm.cz
Městské informační centrum Náchod, tel. 491 426 060, 778 411 680, e-mail: infocentrum@mestonachod.cz

ZPŘÍSTUPNĚNÉ PAMÁTKY
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Nové Město nad Metují
1) Městské muzeum
2) Historické sklepení (Merkur)
3) Zámecká věž Máselnice
4) Městská galerie Zázvorka
5) Základní škola Komenského

6
7

Náchod a Kramolna
1) Regionální muzeum
2) Výstavní síň Jana Letzela
3) Park osobností města Náchoda
4) Výstavní síň Regionálního muzea
5) Muzeum starožitných kočárků,
panenek a patentních listin
6) Náchodské Kuronské slavnosti
7) Kostel sv. Jana Křtitele
8 + 9) Kaplička a MŠ na Kramolně
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Kaplička a MŠ

NÁCHODSKÝ ZPRAVODAJ

KLADSKÉ POMEZÍ, CYKLOBUSY

Cyklobusy jezdí od září pouze

o víkendech a vozí návštěvníky i do Polska
Od začátku letošního června mohli návštěvníci regionu využít dvou linek oblíbených cyklobusů, které pro ně každoročně
organizuje a propaguje společnost pro Kladské pomezí Branka, o.p.s. Nyní se jejich sezona blíží do cíle a do konce září budou jezdit pouze o víkendech a ve svátek. Pokud jste se s nimi
ještě nesvezli, nenechte si je ujet.
Věděli jste, že dostat se z Hradce Králové do polských Vambeřic (Wambierzyc) našimi cyklobusy je tak snadné a nemusíme mít s sebou ani kolo? Ráno v 7.15 nastoupíte na hlavním terminálu do cyklobusu a za hodinu vás v Náchodě již bude čekat
modrá linka cyklobusu, na kterou přestoupíte. Ve Vambeřicích
se ocitnete zhruba po další hodině jízdy a můžete si prohlédnout
unikát v podobě baziliky sv. Panny Marie, největší a nejkrásnější křížovou cestu v Evropě nebo také největší pohyblivý betlém
v Kladsku. Zpět do Náchoda cyklobus odjíždí v 10.40 a 15.15 hodin. Do Hradce pak z Náchoda jezdí každou hodinu vlakové spojení s krátkým přestupem ve Starkoči.
Pokud však máte chuť na bloudění ve skalách, vystupte v Karlově (Karłów). Od zastávky je to jen pár kroků na Velkou Hejšovinu (Szczeliniec Wielki), kde vás provede naučná stezka. Projdete
se jak bludištěm mezi skalními věžičkami, tak po skalních plošinách s vyhlídkami. Do Karlova z Náchoda přijedete modrou linkou v 8.50 a ve 12.50 a zpět odjíždí v 11.05 a 15.40 hodin.
V Polsku můžete také vystoupit už například v lázeňském
městečku Kudova Zdroj (Kudowa-Zdrój) a projít si kolonádu
a park, jehož rozloha je celých 17 ha. Vydat se můžete k nedalekému Altánu lásky (Altana Miłości), odkud vás čeká krásný výhled na část města, nebo do 1,5 km vzdálené místní části Čermné
(Czermna), kde se u kostela nachází kostnice (Kaplica Czaszek),
jejíž interiér je vyložen více jak třemi tisíci lebek a kostí. Cyklo-

bus přijíždí z Náchoda v 8.25 a 12.25 a zpět vás odveze v 11.35
a 16.05 hodin. Další tipy na výlety a podrobné jízdní řády cyklobusů najdete na www.kladskepomezi.cz/cyklobusy.
MODRÁ LINKA
Náchod - Kudowa Zdrój - Karłów - Broumov
TA M

čas
8:15
8:19
8:20
8:25
8:27
8:38
8:50
8:55
9:10
9:12
9:15
9:19
9:28
9:38
9:43
9:50

CYKLO BUSY

KLADSKÝM POMEZÍM • NA VÝLET BEZ AUTA

Nechte se dovézt společně s Vaším kolem
do turisticky zajímavých míst Kladského pomezí,
Krkonoš a do polských Stolových hor.

O D K UD - K A M

čas
12:15
12:19
12:20
12:25
12:27
12:38
12:50
12:55
13:10
13:12
13:15
13:19
13:28
13:38
13:43
13:50

odjezd • zastávky • příjezd
Náchod, aut. st.
Náchod, Běloves, Ida
Náchod, CLO
Kudowa Zdrój, Slone, CLO
Kudowa Zdrój, ul. Zdrojowa
Kudowa Zdrój
Karlów, Bledne skaly
Karlów
Radków
Ratno Górne
Ratno Dolne
Wambierzyce
Scinawka Srednia,Sikorsk./Mickiew
Tlumaczów, Tlumaczówek
Tlumaczów, CLO
Otovice, celnice
Otovice, prodejna
Broumov, aut. st.

Z PĚT

čas
11:45
11:41
11:40
11:35
11:33
11:20
11:05
11:05
10:50
10:46
10:43
10:40
10:31
10:20
10:12
10:05

čas
16:15
16:11
16:10
16:05
16:03
15:50
15:40
15:40
15:25
15:22
15:19
15:15
15:07
14:57
14:52
14:45

ČERVENÁ LINKA
Hradec Králové - Náchod - Adršpach - Trutnov - Pec p.Sněžkou - Pomezní Boudy
TA M
Foto: Jan Záliš © 2017
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Horní Malá Úpa

P O L S K O

Pec pod
Snežkou

Svoboda
nad Úpou
Adršpach

Teplice
nad Metují
Broumov

Police
nad Metuji

Trutnov

Tlumaczów
Radków
Wambierzyce

Jívka

Č E S K Á
R E P U B L I K A

Hronov

Jaroměř

HRADEC
KRÁLOVÉ

Karlów
Kudowa Zdrój

Česká Skalice

Náchod

čas
7:15
7:35
7:40
7:55
8:06
8:10
8:15
8:25
8:30
8:38
8:45
9:05
9:10
9:20
9:25
9:32
9:37
9:40
9:43
9:49
10:08
10:15
10:33
10:40
10:45
(
(
(
(
11:00
11:10

O D K UD - K A M

Z PĚT

odjezd • zastávky • příjezd
Hradec Králové,Terminál HD
Jaroměř, Na Špici
Jaroměř, aut. st.
Česká Skalice, nám.
Náchod, Staré Město, rozc.
Náchod, aut. st.

čas
…
…
…
…
…
18:40

Velké Poříčí, pošta
Hronov, aut. st.
Bezděkov n. Met., Na Mýtě
Police n. Met., aut. st.
Teplice n. Met., nám.
Teplice n. Met., skály
Adršpach, skály
Adršpach, Horní Adršpach, žel. zast.
Jívka, Janovice, host.
Jívka, aut. st.
Jívka, rozc. SKJ
Radvanice, aut. st.
Chvaleč, kino
Trutnov, aut. nádr.

18:30
18:25
18:18
18:10
17:50
17:45
17:35
17:25
(
(
(
(
17:10
16:50
16:45
16:25
16:20
16:15
16:10
16:05
16:00
15:55
15:45
15:35

Svoboda n. Úpou, aut. st.
Horní Maršov, most
Horní Maršov, Temný Důl, odb. Malá Úpa
Pec p. Sněžkou, Velká Úpa, nám.
Pec p. Sněžkou, aut. st.
Pec p. Sněžkou,Velká Úpa, nám.
Horní Maršov, Temný Důl, křiž. Malá Úpa
Dolní Malá Úpa, Spálený Mlýn
Horní Malá Úpa, Pomezní Boudy

* obě linky jezdí od 3.6.2017 do 30.9.2017 v sobotu, neděli a ve svátky.
V době letních prázdnin od 3.7. do 1.9.2017 jezdí každý den. Modrá linka
v době prázdnin jezdí v pracovních dnech pouze na Karlów, v sobotu, neděli
a o svátcích až do Broumova. Změna jízdních řádů vyhrazena.

www.kladskepomezi.cz
KLADSKEPOMEZI-inz_A4-cyklobusy_2017.indd 1

pořádá

Zaměříme se na:

-

Základy při výchově a výcviku Vašeho psa.
Jak psa správně odměňovat a hrát si s ním.
Jak odnaučit Vašeho staršího psa špatným návykům.
Poradíme i s přípravou psa na výstavu.
Poradíme jak řešit nepříjemné situace spojené se psem.

Náplň kurzů: Základní ovladatelnost psa na vodítku (chůze u nohy, sedni, lehni, vstaň), přivolání, odložení
a další praktické věci, které Vám zjednoduší každodenní soužití s Vaším psem.

Kurz je vhodný pro všechna plemena psů a účastnit se mohou i děti,
pokud svého psa fyzicky zvládnou.

Kontakt pro bližší informace: Jana Malinová tel. : 774 275 434
Kurz obsahuje 8 lekcí. Cena kurzu je 800,- Kč

Začátek kurzu je 10. září 2017
A pokud pejska ještě nemáte a rozhodli jste se nějakého si pořídit, můžete nás navštívit také.
Poradíme, jaké plemeno by Vám mohlo vyhovovat a jak poznáte dobrého chovatele.

Najdete nás:

V NÁCHODĚ SMĚREM NA DOLNÍ RADECHOVOU, ZA RYBNÍKEM PODBORNÝ.

13.02.17 12:14

SKAUTI

ZÁŘÍ

Městské divadlo
Dr. Josefa Čížka v Náchodě

BERÁNEK NÁCHOD a.s.

DEBBIE ISSIT

Divadlo U Hasičů Praha/ DEBBIE

Ž e n a , k t e rISSIT:
á

Žena, která uvařila
svéhos vmanžela
ého

uvařila

manžela

hrají:

Nela Boudová, Ilona Svobodová
a Otmar Brancuzský

v inscenaci Petra Kracika

Úterý 12. září 2017 v 19.00 hodin
1. představení v rámci „MODRÉHO“ abonmá

Středa 13. září 2017 v 19.00 hodin
1. představení v rámci „ZELENÉHO“ abonmá

Předprodej od 20. srpna 2017

Vstupné: Kč 240,- 220,- 200,-

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK
MIC v Náchodě, tel.: 491 426 060, IC Hronov, tel.: 491 483 646, IC v Novém
Městě n. M., tel.: 491 472 119, IC v Červeném Kostelci, tel.: 498 100 657
a RIC v České Skalici, tel. 491 453 870.
Vozíčkáři po telefonickém nahlášení na tel.: 737 261 645 vstup zdarma.

www.beraneknachod.cz

Intercamp 2.–5. 6. 2017

uvádí

Letošní 50. ročník mezinárodního
skautského setkání Intercamp se konal
v německém Warendorfu, v Dolním Sasku v západní části Německa. Tohoto setkání
se účastnilo celkem 3500 skautů a skautek
z 11 zemí. Přítomni byl jak skauti z Evropy, tak americké oddíly sídlící v Evropě při
velvyslanectvích či vojenských základnách.
Náchod reprezentovala výprava čítající asi
25 lidí, ale byli zde i skauti z Hronova a Police nad Metují. Protože cesta na místo by
byla veřejnou dopravou velmi složitá, organizovali jsme z Náchoda autobus. Aby se autobus naplnil, tak se přidali i skauti z Chocně a několik skautů z Prahy.
Účastníci přijížděli v průběhu čtvrtka
a pátka a nejprve bylo potřeba si postavit přístřešky na určeném místě v daném
subcampu – tj. části louky tábořiště, které
je pro lepší organizaci rozděleno na 6 subcampů, z nichž každý má svého šéfa – tzv.
campchiefa rozdělená a přidělená jednomu
šéfovi. V každém subcampu tábořilo cca
550 skautů. Náchod reprezentovala výprava čítající asi 25 lidí, ale byli zde i skauti z Hronova a Police nad Metují a pak se
přidali i skauti z Chocně a z Prahy.
V sobotu 3. 6. ráno proběhl Opening
Ceremony a byli vztyčeny vlajky všech
zemí, jejichž zástupci se přijeli podívat.
Poté byli účastníci rozděleni do smíšených skupin tak, aby co nejvíce komuni-

kovali v cizím jazyce a museli plnit různé
úkoly po městě i v parku. Večer jsme vyrazili do bazénu.
Další den byl tzv. Hike – tzn. vyrazili
jsme na výlet do okolí a plnili taktéž různé
úkoly, dokonce byla možnost se vykoupat
v místní říčce. Ušli jsme trasu asi 14 km,
což pro skauty z České republiky bylo celkem „v pohodě“. Navečer byl naplánovaný
tzv. foodfestival, kde každý mohl ochutnat jídlo z různých států. Večer pak byla
oslava 50. výročí akce. Další den již nastalo balení stanů, Closing Ceremony a jelo
se domů. Celá akce byla finančně podpořena Nadačním fondem Veolia a společností Atas Náchod. S autobusem vypomohla společnost CDS Náchod. Všem těmto
společnostem děkujeme za zážitek, který
mohlo 35 skautů a skautek z našeho autobusu na Inter-camp zažít!
Pavel Král
(středisko Náchod)

Terénní program Aufori
pomohl i paní Veronice

S paní Veronikou jsem začala pracovat na podzim roku 2015
na podnět pracovnice OSPOD v Náchodě. Paní Veronika žila v té
době u rodičů se svým ročním synem. Její přítel, otec dítěte, žil
v Trutnově. Drogová minulost Veroniky i jejího přítele se podepsala na vztahu s rodiči. S paní Veronikou jsem se domluvila,
že se pokusíme společně pro ni a jejího syna hledat nové vhodnější bydlení.
Když jsem se s paní Veronikou setkala poprvé, působila na mě
dojmem mladé maminky, která se dobře stará o své dítě, avšak
je plně závislá na svém partnerovi. Nebyla schopná sama komunikovat na úřadech, velké problémy jí dělaly i telefonáty, nevěděla, jak komunikovat s majiteli bytů, na co se ptát, nerozuměla
systému dávek. Jako první jsem s paní Veronikou řešila zajištění
azylového bydlení v Trutnově. To díky volné kapacitě bylo vyřízeno velmi rychle a paní Veronika se do týdne stěhovala. Hned
poté jsem paní Veronice pomohla vyřídit příspěvek na dítě, který do té doby nepobírala, přestože na něho měla nárok, a významně přispěl do jejího skromného rozpočtu. Paní Veronika se
nechtěla spokojit s ubytováním v azylovém domě, a proto jsme
spolu začaly hledat jiné bydlení. Nebylo to tak úplně lehké. Zpočátku jsem majitele obvolala několikrát sama, aby paní Veronika získala představu o tom, jak s majiteli bytů a realitními makléři mluvit, na co je důležité se zeptat. Společně jsme si pak
rozhovor nacvičily a sepsaly základní otázky. Postupem času si
již nabídky pronájmů začala paní Veronika vyhledávat a obvolávat sama bez mojí pomoci. Zanedlouho si tak paní Veronika našla malý byt a odstěhovala se se synem z azylového domu. V tu

dobu již ale čekala druhé dítě, byt navíc nebyl zkolaudován jako
bytová jednotka a paní Veronice tak nevznikl nárok na doplatek
na bydlení. Finančně jí sice pomáhal přítel, který pracoval jako
kuchař v místním penzionu, ale i přesto by pro paní Veroniku
bylo bez tohoto příspěvku obtížné bydlení si udržet. Hledání bydlení tedy pokračovalo dále. Absolvovala jsem s paní Veronikou
několik prohlídek vhodnějších bytů. Společně s přítelem šetřili
na kauci. Jejich snem bylo bydlet společně jako rodina a ten se
nakonec splnil. Našli větší byt na okraji města. Na začátku roku
2017 se paní Veronice narodil druhý syn a přítel dostal lepší práci. Frekvence schůzek s paní Veronikou se postupně snižovala.
Paní Veronika již získala větší jistotu v komunikaci s úřady, je
schopná samostatně vyplňovat formuláře, její finanční situace
se stabilizovala, umí hospodařit se svým finančním rozpočtem.
Přestože v současnosti s přítelem nežije, paní Veronika je samostatná a nepotřebuje další moji pomoc. Klientka za rok a půl udělala velký kus práce. Má bydlení a domov pro sebe a své syny,
dokáže si sama poradit v mnoha oblastech, ve kterých byla dříve bezradná. A díky tomu, že má zajištěny všechny základní existenční potřeby, může se naplno věnovat péči o své dvě děti.
Bc. Tereza Felcmanová
Kontakty:
Bc. Tereza Felcmanová, terénní pracovnice působící v okrese Hradec Králové, Trutnov, Náchod,
e-mail: felcmanova.aufori@gmail.com, tel.: 774 138 499
Mgr. Nikola Nováková, vedoucí služby Terénní programy,
e-mail: novakova.aufori@gmail.com, tel.: 773 194 391

21

22

NÁCHODSKÝ ZPRAVODAJ

INZERCE

HLEDÁTE ZAMĚSTNÁNÍ V OBLASTI KOMERČNÍ BEZPEČNOSTI?
PŘIJĎTE MEZI NÁS A STAŇTE SE SOUČÁSTÍ NAŠEHO TÝMU!
Pro doplnění svých pracovních týmů hledáme spolehlivé uchazeče
zejména na tuto pozici:
- STRÁŽNÝ (BEZPEČNOSTNÍ PRACOVNÍK) pro ostrahu
průmyslových a administrativních objektů.
Pro tento účel upřednostňujeme OZP na hlavní i zkrácený pracovní poměr.

Nabízíme:
- Zázemí silné regionální společnosti
- Zaškolení, zácvik a pokračující výcvik
- Možnost kariérního růstu – zařazení na pozici vedoucí
bezpečnostní směny, vedoucí ostrahy objektu apod.
- Čistou mzdu ve výši od 13.000 Kč měsíčně za fond pracovní doby
bez přesčasové práce
- Jistotu pravidelného příjmu vypláceného v souladu s právními
předpisy
Požadujeme:
- Samostatnost, spolehlivost a zodpovědnost
- Bezúhonnost – čistý výpis z rejstříku trestů
- Ukončené střední vzdělání – minimálně vyučen
- Dobrý zdravotní a fyzický stav
Pro aktuální nabídku volných pracovních míst volejte pondělí – pátek
od 8:00 do 16:00 hod na tel.: 603 231 510 nebo pište na e-mail
hana.krystofova@agpplus.cz.

Farma Wenet je otevřena každý den od 10:00 do 17:00.

Přijďte se podívat i Vy na zvířátka, která zde chováme.
Najdete nás v Broumově, Kladská 346, směr na Otovice.
www.wenet.cz
farmawenet
tel. 777 762 305, 777 699 588

AGP PLUS SERVICE s. r. o. Ruská 997, 281 63 Kostelec nad Černými Lesy.
Pobočka Hradec Králové: Ing. Hana Kryštofová, Zemědělská 898/3, 500 03 Hradec Králové.

Inzerat Nachod 178x123 6-2017.indd 1
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KOMORNÍ HUDBA NÁCHOD

ZÁŘÍ

Pozvání na 92. koncertní sezónu
Komorní hudby Náchod 2017/2018
Koncertní sezónu zahájí a naplní:
20. září 2017 Filharmonie Hradec Králové
16. října 2017 Kubelík kvartet a klarinetista Robert Pacourek
5. listopadu 2017 Missa solemis Václava Jana Tomáška, zvaná Korunovační v přednesu spojených pěveckých sborů a orchestru učitelů ZUŠ Rychnov nad Kněžnou, přednesenou v září
2016 opět po 180 letech v chrámu sv. Víta při oslavách korunovace posledního českého krále F. V. Dobrotivého. Koncert
se koná s ohledem na více než sto pěvců a hudebníků v neděli od 17 hodin.
21. listopadu 2017 Gabriela Eibenová – koncertní pěvkyně
v doprovodu cembalistky Martiny Přibylové.
20. prosince 2017 Vánoční koncert pěveckých sborů HRON Náchod a Dalibor Hronov a komorního orchestru Slávy Vorlové
Náchod.
17. ledna 2018 Filharmonie Hradec Králové, Jan Bartoš – klavír.
8. února 2018 Večer klasiků, Jiří Vodička – housle, Martin Kasík – klavír.
7. března 2018 Kalabis quintet, dechový kvintet AMU studentek založený v roce 2012.
11. dubna 2018 Čtvero ročních období Antonia Vivaldiho v podání souboru Ensemble lucis.
28. května 2018 Camerata Nova Náchod
7. června 2018 Varhanní koncert Pavla Svobody.
Filharmonie Hradec Králové
oslaví v roce 2017–2018 svou 40. koncertní sezónu. Po řadu let
obohacuje naše koncertní sezóny symfonickou orchestrální hudbou. Na jejím uměleckém vzestupu se podílela řada dirigentů,
koncertních mistrů, sólistů a pochopitelně kmenových hráčů.
Jmenujme alespoň Františka Vajnara, Ondřeje Kukala a samozřejmě současného šéfdirigenta a uměleckého vedoucího Andrease Sebastiana Weisera. Nelze opomenout zásluhy ředitele
Dr. Václava Dernera, dramaturga Marka Frubeckého, jehož dědeček byl profesorem Jiráskova gymnázia v Náchodě, i dalších
administrativních a správních pracovníků.

92. koncer tní
ABONENTNÍ CYKLUS

Komorní hudby
2017 /2018
20. září 2017 v 19.00 hodin

17. ledna 2018 v 19.00 hodin

FILHARMONIE HRADEC KRÁLOVÉ

FILHARMONIE HRADEC KRÁLOVÉ

16. října 2017 v 19.00 hodin

8. února 2018 v 19.00 hodin

Smyčcové kvarteto KUBELÍK

VEČER KLASIKŮ

Andreas Sebastian WEISER - dirigent

a Robert PACOUREK - klarinet

Jiří Vodička - housle, Martin Kasík - klavír

5. listopadu 2017 v 17.00 hodin

7. března 2018 v 19.00 hodin

MISSA SOLEMNIS,
OP 81 ZVANÁ KORUNOVAČNÍ

KALABIS QUINTET

Účinkují: Zuzana Bandúrová - flétna, Jarmila Vávrová - hoboj,
Anna Syslová - klarinet, Denisa Beňovská - fagot,
Adéla Tribeneklová - lesní roh

Účinkují: Rychnovský chrámový sbor, Besharmonie,

Carmina alta a Orchestr učitelů ZUŠ Rychnov n. K.

21. listopadu 2017 v 19.00 hodin

11. dubna 2018 v 19.00 hodin

GABRIELA EIBENOVÁ + CEMBALO

Antonio Vivaldi:

Gabriela Eibenová - zpěv, Martina Přibylová - cembalo

Účinkují: Lucie Sedláková Hůlová - housle, Ensemble Lucis - komorní soubor

20. prosince 2017 v 19.00 hodin

28. května 2018 v 19.00 hodin

VÁNOČNÍ KONCERT 2017

Komorní orchestr slávy Vorlové Náchod, Josef VLACH - dirigent
Účinkují: Pěvecký sbor HRON Náchod, Pěvecký sbor Dalibor Hronov

ČTVERO ROČNÍCH DOB

CAMERATA NOVA NÁCHOD 2018

Účinkují: Komorní orchestr Slávy Vorlové Náchod, Josef Vlach - dirigent

7. června 2018
- v Kostele svatého Vavřince v Náchodě

VARHANNÍ KONCERT
Pavel SVOBODA - varhaník
Předplatné platí pro jednu sezonu a zahrnuje jedno předplacené místo na 11 koncertů včetně Varhanního koncertu v Kostele svatého Vavřince.
Prodej abonentek pro stávající abonenty bude zahájen 12. 6. a potrvá do 14. 7. 2017 (prosíme o předložení letošní průkazky).
Od 12. 6. bude zároveň probíhat prodej pro veřejnost a to na místa, která nebyla v loňské sezoně obsazena.
Prodej ostatních abonentek pro veřejnost bude zahájen 17. 7. a potrvá do 15. 9. 2017.
Prodej bude probíhat v Městském informačním centru v Náchodě:
otevírací doba: po - pá od 8.00 - 12.00 hodin, 12.30 - 17.00 hodin, so - ne 8.00 - 12.00 hodin, 12.30 - 15.00 hod.

Rezervaci abonentek lze uskutečnit telefonicky (491 426 060) nebo písemně na adrese Městské informační centrum, Masarykovo nám. 1, 547 01 Náchod,
popřípadě na e-mail: infocentrum@mestonachod.cz.

Rezervované permanentky vyzvedněte do 7 dnů od rezervace. Platbu je možné provést hotově nebo platební kartou.

Slevy poskytujeme studentům Kč 150,-, dále studentům hromadné Kč 200,- (platí při zakoupení min. 5 ks), pro děti do 14 let v doprovodu rodičů sleva na místo 50 %.

BERÁNEK NÁCHOD a.s.

Další informace na webových stránkách www.beraneknachod.cz nebo v MIC v Náchodě.

Jménem Komorní hudby Náchod, abonentů a posluchačů koncertů si dovoluji vyslovit poděkování za dosavadní přízeň, umělecké zážitky z koncertů a přání uspokojení ze společné další práce.
Ing. Jindřich Bradna, předseda výboru KH Náchod
Podrobnější informace o programu jednotlivých koncertů a umělcích
najdou posluchači v informační brožuře a na plakátech.

3. ročník akce „Se starostou do pevnosti“
V sobotu 19. srpna se na Pevnosti Dobrošov uskutečnil již 3. ročník akce „Se starostou do pevnosti“. I přes zataženou oblohu na 10. hodinu přišli návštěvníci, aby
zhlédli příjezd pana starosty Jana Birke
v historickém americkém vozidle. Následovalo symbolické předání pevnosti z rukou jejího správce pana Švandy a poté zazněla československá hymna a zvuková
nahrávka osvětlující události roku 1938.
Hned nato dorazila německá jednotka žádající odstoupení pevnosti. Po vysvětlení,
že pevnost zůstane v českých rukou, se
Němci vzdálili.
Pan starosta se pak ujal přítomných návštěvníků a provedl je expozicí a srubem
Zelený. Kolem půl druhé se vydal s panem
Švandou a starostkou České Čermné paní
Smažíkovou otevřít novou stezku s dřevěnými sochami, vedoucí z České Čermné do Bělovse u Náchoda. Právě v Bělovsi
již čekali příslušníci sboru dobrovolných
hasičů, aby předvedli něco z hasičského
sportu mládeže a pochlubili se svým zá-

KVARTET

Andreas Sebastian Weiser - dirigent, Jan Bartoš - klavír

zemím a technikou.
Od 19. hodiny pokračoval program
v areálu pevnosti netopýří nocí, kde se
přítomní dozvěděli různé taje ze života
těchto savců a mohli si rovněž tyto tvory
pohladit při odchytu, který bezprostředně po setmění následoval.
Všem, kteří tento den pomohli zorganizovat, mockrát děkujeme.
Richard Švanda Foto: Martin Hurdálek
a archiv RMN Náchod
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KINO VESMÍR

DOKUMENTY, KONCERTY A VÝSTAVA

to vše v kině Vesmír v Náchodě v ZÁŘÍ 2017
Čtvrtek 7. září v 19.30 hodin
Fascinující příběh jedné z nejvýznamnějších osobností české kultury 20. a 21. století
ČERVENÁ
Celovečerní dokumentární film Olgy Sommerové o světově proslulé operní pěvkyni a herečce Soně Červené je příběhem ženy,
jejíž malé dějiny byly ovlivněny velkými dějinami Evropy 20. století. Její umělecká dráha čítá sto operních rolí ve čtyřech tisících
vystoupeních na jevištích pěti kontinentů. Film uvádíme u příležitosti jejích obdivuhodných 92. narozenin. Vstupné 90 Kč.
Středa 13. září v 19.30 hodin
Záznam koncertu ze starobylého římského amfiteátru v Pompejích
DAVID GILMOUR V POMPEJÍCH
Slavný kytarista, vokalista a jeden z hlavních skladatelů legendární skupiny Pink Floyd David Gilmour se po pětačtyřiceti letech vrátil do antického amfiteátru pod Vesuvem, kde v 70. letech vznikl slavný dokumentární film Pink Floyd v Pompejích.
Před třemi tisíci fanoušky tu odehrál koncert, během něhož zazněly ikonické skladby jako ‚Wish You Were Here‘ a ze kterého
úchvatné audiovizuální efekty udělaly jedinečnou podívanou.
Vstupné 200 Kč v předprodeji do 12. 8. 2017, poté za 250 Kč.
Neděle 17. září v 16.00 hodin
Záznam koncertu z holandského Maastrichtu
ANDRÉ RIEU – MAASTRICHTSKÝ KONCERT 2017
André Rieu slaví 30 let se svým Johann Strauss Orchestra! Hudebník, který proslul po celém světě jako král valčíků a je bezpochyby jedním z nejpopulárnějších umělců vůbec, v tradičním
koncertu pro diváky po celém světě! Kulisou koncertu je opět
překrásné středověké náměstí v Andrého rodném městě Maastrichtu. Právě tam i letos vystoupil šedesátičlenný Johann Strauss Orchestra, jeho věhlasní tenoři, sopranistky a speciální hosté.
Johann Strauss Orchestra se za ta léta rozrostl z malé skupinky
muzikantů poskládaných z Andrého středoškolské třídy na úctyhodně veliký sbor těch nejlepších hudebníků světa, který dnes
plní stadiony a svou hudbou šíří radost po celém světě...
Vstupné 200 Kč.
Čtvrtek 21. září v 19.30 hodin
Unikátní filmový dokument o náchodské rodačce
SAMA
Luba Skořepová zůstala SAMA. Její poslední film zachycuje touhu
tvořit až do konce… Filmový štáb prožil tři měsíce v jejím bytě,
aby zachytil osobní zpověď, která vypovídá o smutku na sklonku života i o nezdolné touze tvořit až do konce a vrátit se v devadesáti letech na prkna, co znamenají svět… Film uvádíme u příležitosti hereččiných nedožitých 94. narozenin. Vstupné 90 Kč.
Pátek 22. září v 19.30 hodin
Záznam koncertu z Teatro Carignano v Turíně
JONAS KAUFMANN: MOJE ITÁLIE
Hraje Orchestra Sinfonica Nazionalle della RAI, dirigent Jochen
Rieder, nezapomenutelné a slavné písně
a árie zpívá současný nejlepší tenor na světě Jonas Kaufmann.
Jonas Kaufmann se rozhodl vzdát hold své milované Itálii a kultuře, která ho ovlivnila a přivedla k opeře. Puccini a Verdi nejsou hlavními jmény koncertu, ale hity legendárních tenorů jakými byli Enrico Caruso & Lucia Dalla ano. Z Kaufmannových
úst zazní písně jako „Torna a Surriento”, „Cor’ngrato”, “ Mattinata”, “Parla pie piano”, “Caruso” a “Il canto” a mnohé další. Záznam koncertu z června 2016. Vstupné 160 Kč.

Středa 27. září v 19.30 hodin
Ze sbírek královny Alžběty v Buckinghamském paláci
CANALETTO A UMĚNÍ BENÁTEK
Poutavý příběh o cestě Canalettových pláten do královských
sbírek Buckinghamského paláce. Natáčeno ve Queen's Gallery
v Londýně, na hradě Windsor i v Benátkách, které Canaletto prostřednictvím svých obrazů zpřístupnil milionům diváků. České titulky.
Vstupné v předprodeji do 17. září 180 Kč, poté za 200 Kč.
Čtvrtek 28. září v 19.30 hodin
Záznam koncertu z britského Birminghamu
BLACK SABBATH: THE END OF THE END
Kapela Black Sabbath se letos v únoru rozloučila se svými fanoušky dvěma monstrózními koncerty ve svém domovském Birminghamu. Vznikl z nich koncertní snímek s lakonickým názvem The End of the End a jako každé ‚sbohem‘ je doslova nabitý
emocemi. Během vystoupení završujících téměř 50letou éru vynálezců heavy metalu zazněly nejslavnější hity jako Iron Man,
Paranoid nebo protiválečná War Pigs v podání původního složení kapely včetně Ozzyho Osbourna, kytaristy Tonyho Iommiho a basáka Terrence „Geezera“ Butlera.
Vstupné 200 Kč v předprodeji do 27. 8. 2017, poté za 250 Kč.
Neděle 1. října v 17.30 hodin
Fascinující dokument z dílny tvůrců filmů Vatikánská muzea,
Florencie a Galerie Uffizi nebo Svatý Petr a papežské baziliky
Říma
RAFFAELLO: LORD UMĚNÍ
Intenzivní portrét jednoho z nejlepších renesančních umělců,
který měl vliv na rozvoj celého světa umění a fascinuje nejednoho historika a je dodnes považován za zázračné dítě. Raffaello patří k takzvané tradiční triádě renesančních mistrů, vedle
Leonarda da Vinci a Michelangela je jednou z nejvýznamnějších
osobností této éry. Přesto nemnoho lidí jeho příběh doopravdy
zná… Dokument, který vás nadchne a pohltí, využívá nejmodernějších technologií, aby na velkém plátně ukázal záběry v té
nejlepší kvalitě. Oslovení kritici a historici umění odborně, ale
přitom poutavě osvětlují život a neuvěřitelně nádherné dílo tohoto slavného umělce. České titulky.
Vstupné v předprodeji do 21. září 210 Kč, poté za 240 Kč.

Pozvánka na výstavu
Doteky generací
Dovolte nám pozvat vás na výstavu „Doteky generací“,
která byla zahájena již 9. srpna v prostorách haly Městské
knihovny Náchod. Záštitu nad projektem přijala Ing. Pavla
Maršíková, místostarostka Města Náchod. Expozici výstavy
lze zhlédnout do 15. září. Zveme vás proto současně v tento den na její slavnostní ukončení od 14 hodin do knihovny.
Předkládáme vám práce dětí a studentů náchodských
škol na téma vztahů mladé a starší generace. Jmenovitě se
zapojily ZŠ T.G. Masaryka, ZŠ Plhov a ZŠ J. A. Komenského
a Jiráskovo gymnázium. Z dětských obrázků bude zhotoven stolní kalendář na rok 2018. Veřejnost se může zúčastnit hodnocení jednotlivých děl prostřednictvím anonymní
ankety o nejpůsobivější obrázek a fotografii, z nichž bude
vybráno vždy po třech výhercích. Pokud však na formuláři
vyplníte též celé své jméno, bude v den ukončení výstavy
vylosováno 5 výherců, kteří obdrží výše avizovaný kalendář.
Přijďte se s námi podělit o svůj náhled na mezigenerační vztahy, můžete nám do knihy návštěv napsat svůj názor,
podnět i svou zkušenost, nebo co si myslíte o dobrovolné pomoci lidem, kteří to potřebují… Myslíte si, že se vztahy mezi
lidmi zhoršily, cítíte se obětí rychlé moderní doby nebo jste
spokojeni a nic nechcete měnit? Každý nám může napsat,
co by chtěl sdělit dnešní mladé generaci nebo i seniorům.
Za Občanskou poradnu Náchod, Bc. Lada Bezděková

ZÁŘÍ

Proč Forresti zůstávají v Náchodě
FG Forrest je úspěšná společnost v rámci webových agentur, která
má již 19 let pobočku v Náchodě, kde působí od samotného začátku
podnikání. Pětadvacet místních zaměstnanců se podílí na tvorbě e-shopů a webových prezentací pro klienty, jakými jsou například
ČEZ, Komerční banka, Nakladatelství Fraus atd. V regionu organizuje také mnoho pro bono projektů.
Společnost FG Forrest již 19 let sídlí v Náchodě na stále stejném místě v Office building Zámecká, kde ji však ke konci roku 2017 vyprší nájemní smlouva. Vedení společnosti stálo před složitým rozhodnutím
– zrušit náchodskou pobočku a přestěhovat stávající zaměstnance,
nebo zůstat v Náchodě a pokusit se najít vhodné zázemí na nové adrese. FG Forrest má aktuálně sídlo v pražském Karlíně a dále působí
v Hradci Králové. Možností k přesídlení tedy bylo více.
Jelikož společnost si zakládá na péči o zaměstnance a na blízkost náchodské pobočky si již zvyklo pětadvacet pracovníků z celého regionu,
nechala o osudu pobočky rozhodnout je. Místní Forresti z Náchoda, Police nad Metují, Machova, Hronova, Nového Města nad Metují či Dobrušky chtěli v Náchodě jednoznačně zůstat. Po složitém hledání vhodných
prostor pro středně velkou IT firmu bude FG Forrest od ledna 2018 i nadále vyvíjet špičková webová řešení v podkroví budovy České spořitelny na Karlově náměstí.
„Jsou tu mimořádně šikovní a věrní zaměstnanci, se kterými jsme si společně vytvořili více než jen pracovní vztah. Věřím, že vzbudíme zájem dalších
uchazečů o práci v regionu a budeme místní pobočku zvětšovat,” říká Radovan Jelen, ředitel FG Forrest, a dodává: „Kromě nabídky pracovních příležitostí dlouhodobě podporujeme i místní organizace. Během posledních
deseti let jsme na jejich projekty věnovali přes 500 000 Kč. Podařilo se nám
například zkrášlit originálními malbami zdi dětských oddělení v náchodské nemocnici. Dále podporujeme sportovní klub v Novém Městě nad Metují, Základní uměleckou školu v Náchodě, ale i SPŠE v Dobrušce.”
Informace o volných pozicích: www.fg.cz/cs/pridejte-se
Informace o pro bono projektech: www.fg.cz/cs/forresti/pomahame
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Představujeme vám
sociální službu osobní asistence
Sociální služba osobní asistence je službou s poměrně krátkou historií. V naší republice vznikala v průběhu 80. let minulého století. K jejím zakladatelům patřila paní Jana Hrdá
(1952–2014) která, ač sama v mládí ochrnula, dokázala právě
za pomoci osobních asistentů žít běžným způsobem života, vychovávat své děti a pracovat. Služba osobní asistence má za úkol
pomáhat lidem s nějakým typem znevýhodnění žít běžným způsobem života tak, jak žijí jejich vrstevníci. Osobní asistent doprovází svého klienta v každé životní situaci a pomáhá mu překonávat překážky, které jsou zaviněné znevýhodněním klienta,
ať už tělesným či duševním.
Na území kolem města Náchoda, přesně do okolí 15 km od města, tuto službu zajišťuje nestátní nezisková organizace Společné
cesty – z. s. se sídlem v Hurdálkově ulici, v budově kina Vesmír. Sociální služba je poskytována na základě registrace podle zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, poskytovatel Společné cesty
– z. s. je zařazen do sítě sociálních služeb Královéhradeckého
kraje. Splnění těchto zákonných podmínek zaručuje uživatelům
poskytování kvalitní služby, která je zajištěna odborně vyškoleným personálem, za kterou zaplatí zákonem přípustnou cenu.
Tyto informace jsou velmi důležitým ukazatelem, protože se často lidé mohou setkat s tzv. soukromými pečovateli, kteří mohou
nabízet své služby neprofesionálním způsobem, za které někdy
žádají přehnané ceny, zvláště jedná-li se o službu poskytnutou
ve svátek nebo o víkendech. Cena za službu osobní asistence je
v souladu se zákonem o sociálních službách stanovena za množství času, které asistent s uživatelem stráví a v konečné částce
je srovnatelná s cenami ostatních sociálních služeb (například
s pečovatelskou službou).
Profesionálně poskytovaná sociální služba osobní asistence
podle zákona o sociálních službách je vždy poskytována na základě smlouvy, která musí být uzavřena písemně, podepsána
oběma smluvními stranami a vyhotovena ve dvou výtiscích,
z nichž jeden obdrží uživatel služby a druhý poskytovatel služby.
Smlouva se uzavírá po předchozím sociálním šetření a po projednání podmínek, za kterých služba bude poskytována. Je do-

Sportovní odpoledne
v Domově pro seniory Marie
Ve středu 23. srpna 2017 se v Domově pro seniory Marie uskutečnilo tradiční sportovní odpoledne. Pro klienty
bylo připraveno šest disciplín. Hod oštěpem, výlov rybníka, dobývání hradu, hod
koulemi, kopání na branku a hod kostkou. Sportovnímu odpoledni přálo slunečné počasí. Sportovního odpoledne se
zúčastnili i imobilní klienti, které doprovázel ochotný personál. Každý zúčastněný klient disciplíny zvládl se sportovním
nadšením a s přehledem, na posledním
stanovišti dostal i sladkou odměnu. Vítězům jednotlivých disciplín byly slavnostně předány diplomy a medaile. Jako absolutní vítěz sportovního odpoledne byla
vyhlášena paní Marie Sokolová, která získala nejvyšší počet bodů za všechny disciplíny.
Mgr. Jaromír Vejrych

hodnut okruh úkonů, které uživatel od služby požaduje a které si
vybral na základě nabídky, se kterou je žadatel o službu podrobně seznámen a která je opět v souladu s výše citovaným zákonem o sociálních službách. Žadatel vždy musí být poučen o tom,
jak si může v případě nespokojenosti s kvalitou služby stěžovat.
Smlouva musí obsahovat místo a čas, ve kterém služba bude poskytována, cenu, za kterou bude poskytována a způsob jejího vyúčtování a úhrady. Dále je ve smlouvě jasně stanovena její platnost a účinnost, podmínky, za kterých lze smlouvu ukončit ze
strany poskytovatele služby. Uživatel služby má možnost službu ukončit kdykoli i bez udání důvodu. O zavedení služby může
požádat kdokoli, kdo má nějaké znevýhodnění zaviněné změnou
zdravotního stavu, ať už získané během života či vrozené. Služba
osobní asistence poskytovaná Společnými cestami – z. s. je určena pro všechny zájemce, kteří z důvodu svého znevýhodnění
nemohou plně uspokojovat své potřeby vlastními silami a splňují tyto podmínky: mají své bydliště v okruhu do 15 km od města
Náchoda a jejich věk se pohybuje od 4 let výše. Službu zajišťujeme po celý rok nepřetržitě, denně od 7. do 21. hodiny.
Často se lidé ptají, zda mohou požadovat službu osobní asistence i pečovatelskou službu, neznají rozdíl mezi těmito dvěma
službami. V trvalé péči o seniora či postiženého člověka, který
chce zůstat co nejdéle v domácím prostředí, je často nutné zavedení i několika služeb najednou. Zatímco pečovatelská služba
zajistí úkony v domácnosti, osobní asistent může zajistit úkony
nejen v domácnosti, ale i mimo domácnosti, například doprovod při jakékoli činnosti včetně docházky do školy či zaměstnání, popřípadě za aktivitami ve volném čase. Zdravotnické úkony jako jsou převazy, podávání léků nebo aplikace injekcí vždy
musí být zajištěny zdravotnickou službou.
Bc. Tomáš Magnusek ředitel
Bc. et Bc. Irena Svozilová vedoucí služby Společné cesty
– z.s., Hurdálkova 147,Náchod
www.spolecnecesty.cz; socialni@spolecnecesty.cz
mobil: 727 919 937
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Přehled kulturních akcí
v červnu 2017 v Regionálním muzeu Náchod
„Krásné časy“ monarchie
Ve výstavní síni (roh Zámecké a Tyršovy ulice) mohou zájemci
navštívit výstavu k výročí úmrtí císaře Františka Josefa I. „Krásné časy“ monarchie. Mohou si tak např. prohlédnout upomínkové předměty s vyobrazením tohoto panovníka a jeho choti císařovny 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 snaze představit a charakterizovat vývoj módních trendů za dlouhé období panování tohoto předposledního rakouského císaře.
Stejně tak je nastíněn technický pokrok v mnoha odvětvích lidské činnosti, který se během druhé poloviny 19. a v prvních desetiletích 20. století udál. Výstava potrvá do 30. září 2017. Otevřeno denně mimo pondělí 9–12, 13–17 hod.
Stálá expozice muzea Dějiny Náchoda a Náchodska
Stálá expozice Regionálního muzea v Náchodě na Masarykově
náměstí čp. 18 mapuje dějiny náchodského regionu od nejstarších doložitelných projevů života pravěkých lidí až po současnost. Otevřeno denně mimo pondělí 9–12, 13–17 hodin. Organizované výpravy lze objednat na tel. čísle 491 433 722 nebo
na e-mailu expozice@muzeumnachod.cz.
Kabinet kuriozit
Do budovy stálé expozice Regionálního muzea v Náchodě na Masarykově náměstí čp. 18 zveme rovněž zájemce k návštěvě nové
výstavy Kabinet kuriozit. Kabinety kuriozit začaly vznikat během 15. století jako prestižní světská zábava odrážející současně
vzdělání, zájmy i společenské postavení svých majitelů a tvůrců.
Svými sběratelskými aktivitami si je vytvářeli především panovníci a šlechta, a to nejen v období renesance, ale i baroka a mnohé z nich se dochovaly až do současnosti. Pozoruhodné jsou
především tím, že způsobem prezentace představují téměř protiklad k odborné správě muzejních sbírek, avšak zároveň svým
pojetím, svébytnou estetikou, zájmem o výjimečné předměty
i nezvyklým způsobem prezentace v sobě ukrývají cosi podmanivého a zvláštního. Cílem naší výstavy je současným návštěvníkům takovéto sběratelské kabinety přiblížit a zároveň je pobavit i přimět k hlubšímu zamyšlení. Výstava potrvá do 30. září
2017. Otevřeno denně mimo pondělí 9–12, 13–17 hod.
Pevnost Dobrošov zve na prohlídku!
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 pevností. Z důvodu rozsáhlé rekonstrukce však upozorňujeme návštěvníky, že provoz je částečně omezen. Ve všední dny (pondělí až pátek) je otevřeno od 10 do 17 hodin, poslední prohlídka se
uskuteční od 15.30 hodin. O sobotách a nedělích proběhnou prohlídky v 9.30, 11.00, 12.30, 14.00 a poslední v 15.30 hodin. ZMĚNA VYHRAZENA! Aktuální informace sledujte prosím na www.
pevnost-dobrosov.kvalitne.cz, kde jsou průběžně doplňovány.
Návštěvu pevnosti lze objednat na tel. čísle 724 120 498, popř.
na 491 426 047, 491 423 248 nebo na adrese: Regionální muzeum, Masarykovo nám. 1, 547 01 Náchod, či elektronicky: pevnost.dobrosov@seznam.cz.
PROGRAM NA PEVNOSTI DOBROŠOV V ZÁŘÍ 2017
Na měsíc září jsme pro návštěvníky připravili tyto zajímavé akce:
Připomenutí zahájení stavby pevnosti a křest nové publikace
o majoru Jaroslavu Purkytovi

Akce se uskuteční v sobotu 9. září 2017 od 10 hodin pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje PhDr. Jiřího Štěpána,
Ph.D. Po slavnostním zahájení bude pokřtěna nová kniha věnovaná J. Purkytovi, poté nastoupí jednotka v dobových uniformách k uctění památky všech, kteří opevnění stavěli a chtěli jej
bránit. Na 11. a 12. hodinu je v expozici připravena přednáška
věnovaná životu a dílu Jaroslava Purkyta, ve 13 hodin proběhne komentovaná prohlídka pevnostní linie z Dobrošova do Bělovse u Náchoda s přiblížením působení mjr. Purkyta v této oblasti během zářijové mobilizace roku 1938. Po celý den v areálu
pevnosti vojenské ležení. Vstupné jednotné 40 Kč za osobu. Část
výtěžku z akce bude věnována na podporu Hospicu Anežky České v Červeném Kostelci.
Světla nad bunkry – 2. ročník
V sobotu 23. září od 19 do 20.30 hodin se Pevnost Dobrošov poprvé zapojí do tohoto zajímavého projektu, který proběhne v den
výročí vyhlášení zářijové mobilizace roku 1938. V 19 hod bude
možné sestoupit s průvodcem do podzemí pevnosti a po hodinové prohlídce si vychutnat světly a videoprojekcí nasvícené
objekty dobrošovské pevnosti (od 20 do 20.30 hod.) za doprovodu hudby. Nasvícení proběhne pouze za pěkného počasí! Kromě
Pevnosti Dobrošov budou osvětleny také další objekty náchodské pevnostní linie. Vezměte si s sebou vlastní svítilny a pomozte nám bunkry nasvítit! Vstupné dobrovolné.
Na svatého Václava do pevnosti skoro zadara!
Během státního svátku, ve čtvrtek 28. září, bude vstup do pevnosti mimořádně zpoplatněn sníženým vstupným: děti, studenti a senioři zdarma, dospělí 40 Kč. Připraven je také zajímavý doprovodný program: pro děti např. střelba ze vzduchovek či hod
granátem, ve výstavní expozici budou mimořádně k vidění různá militaria z období druhé světové války. Přijďte nás podpořit
na tuto akci, kterou ukončíme poslední sezónu před rozsáhlou
rekonstrukcí! Otevřeno od 10 do 17 hodin (prohlídky v každou
celou hodinu, poslední od 16 hodin).

Hronov
Život na provázku
Do 3. září 2017 zveme návštěvníky do Rodného domku Aloise Jiráska v Hronově, kde budou moci zhlédnout výstavu marionet
s názvem „Život na provázku“. Výstava bude otevřena každý den
mimo pondělí 9–12, 13–16.30 hod. Těšíme se na vaši návštěvu.

Police nad Metují
Stará polická škola
Do 30. září 2017 zveme návštěvníky do staré roubené polické
školy „Dřevěnky“ k návštěvě výstavy Stará polická škola, která
v krátkosti přibližuje nejen dějiny budovy čp. 15, ale i to, co se
zde vyučovalo. Výstavu doplňují ukázky historických učebnic,
třídních knih, matrik a školních pomůcek. O prohlídku staré školy lze požádat v Muzeu města Police nad Metují v klášteře. Otevřeno každý den mimo pondělí 9–12, 13–16.30 hod.
Muzeum Města Police nad Metují
Stálá expozice Muzea města Police nad Metují v benediktinském
klášteře bude od září rozšířena také o expozici zimních sportů,
jejíž základ tvoří soukromá sbírka zesnulého pedagoga, řezbáře a sběratele mgr. Jindřicha Vaňka z Hronova (1937–2011). Návštěvníci tak dostanou možnost po šesti letech opět zhlédnout
Vaňkovo soukromé Muzeum zimních sportů Emericha Ratha,
které bývalo vystaveno v jeho domě v Hronově. V nové expozici, kterou připravuje Borský klub lyžařů ve spolupráci s Regionálním muzeem v Náchodě, budou k vidění nejen lyže, ale
i sáňky a brusle. Otevření expozice je předběžně plánováno na
8. 9. 2017. Muzeum je otevřeno každý den mimo pondělí 9–12,
13– 16.30 hod. Těšíme se na vás.
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HC NÁCHOD

MÁ SPRÁVNÝ SPORT PRO VAŠE DÍTĚ

PŘIJĎTE SI VYZKOUŠET LEDNÍ HOKEJ
A ZAŽIJTE SPOUSTU ZÁBAVY
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
Pořádající klub:
Termín akce:
Adresa stadionu:
Bližší info:

HC Náchod

19. září 2017
v úterý v 16 hodin
ZS Náchod, Na Strži 1795
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.

pojdhrathokej.cz

Fotbal

Házená

Program FK Náchod na září 2017
sobota 9. 9.: FK Náchod – SK Jičín –
KP mužů – 17 hodin stadion Běloves
neděle 10. 9.: FK Náchod „B“
– I. A tř. mužů – 17 hodin stadion Hamra
FK Náchod U 19 + U 17 hodin – Varnsdorf – I. česká liga – 10 a 12 hodin stadion Běloves
sobota 23. 9.: FK Náchod – Vrchlabí
– KP mužů – 16.30, stadion Běloves
neděle 24. 9.: FK Náchod „B“ – Týniště nad Orlicí – I. A tř. mužů – 16.30 stadion Hamra
FK Náchod U 19 + U 17 – Olympia HK
– I. česká liga – 10 a 12 hodin stadion Běloves
sobota 30. 9.: FK Náchod – RMSK Cidlina – KP mužů – 16.30 hodin stadion Běloves
neděle 1. 10.: FK Náchod „B“ – Úpice
– I. třída mužů – 16.30 stadion Hamra
FK Náchod U 19 + U 17 – Bohemians
– I. česká liga – 10 a 12 hodin stadion Běloves
Občerstvení zajištěno.

Sobota 9. září 2017
HC TJ Náchod
Házená Mělník
od 13.00 2. liga ml. dorostenci
1. HK Dvůr Králové n. L.
od 16.00 1. liga muži (Muži „A“)
HC TJ AŠ Mladá Boleslav
od 18.00 2. liga muži (Muži „B“)
Sobota 16. září 2017
od 9.00 krajský přebor minižactva
(turnaj)
Neděle 17. září 2017
od 9.00 krajský přebor ml. žáci (turnaj)
Sobota 23. září 2017
HC TJ Náchod
1. HK Dvůr Králové n. L.
od 10.30 krajský přebor st. žáci
TJ Jiskra Havl. Brod
od 13.00 2. liga ml. dorostenci
TJ Tatran Litovel
od 16.00 1. liga muži (Muži „A“)
Sobota 30. září 2017
HC TJ Náchod
TJ Lokomotiva Louny
od 13.00 2. liga ml. dorostenci
TJ Lokomotiva Louny
od 15.00 2. liga st. dorostenci
TJ Lokomotiva Louny
od 18.00 2. liga muži (Muži „B“)

Sportovní zařízení města Náchoda,
Pražská 178, Náchod
Plavecká škola Náchod pořádá od 23. září 2017

SOBOTNÍ KURZY PLAVÁNÍ PRO DĚTI OD ŠESTI LET
Kurz vedou kvalifikovaní lektoři plavání
Děti jsou rozděleny dle výkonnosti do skupinek max. po 8 účastnících
Zdatnější plavci se zdokonalují v plaveckých způsobech
Začínající plavci se seznamují s vodním prostředím formou her s použitím plaveckých pomůcek
Cena celoročního kurzu plavání září 2017 – červen 2018 (30 lekcí/60 min.) činí 3 000 Kč.
Přihlášky a bližší informace: Jana Osobová – vedoucí Plavecké školy Náchod
Tel.: 776 004 374, Email: plaveckaskola@sportnachod.cz, https://sportnachod.cz

Gymnázium na přeboru ČR
Studenti Jiráskova gymnázia v Náchodě se zúčastnili přeboru České republiky čtyřčlenných školních družstev ve Zlíně, kam si vybojovali účast vítězstvím
v krajském přeboru. V silné konkurenci
nejlepších školních týmu obsadili celkově
20. místo, když je pouhý bod dělil od
13. místa a dva body od 7. místa. Umístění
našich žáků mohlo být ještě lepší, kdyby
pořadatelé vybrali jiný termín než ke konci června, kdy maturanti již měli prázdniny a řada dalších studentů byla na školních výletech.
Náchodské gymnázium v devíti odehraných utkáních ve dvou zvítězilo,
ve třech hrálo smírně a ve čtyřech zápasech byli poraženi. Na jednotlivých šachovnicích měli hráči tyto výsledky: David Černý 5/9, Jan Zahálka 6/9, Jan Trojtl
4/9 a zaskakující náhradníci Jaroslav Grulich 1/5 a Miroslav Poláček 1/4 .

Sponzorem náchodského gymnázia
bylo Saar Gummi Červený Kostelec, který poskytl finanční dar a věnoval účastníkům reklamní trička.
Sponzorovi děkujeme, studentům blahopřejeme – trenéři šachového kroužku.

Národní házená
2. liga ženy
3. 9. 10.00 Náchod – Opatovice
9. 9. 14.00 Náchod – Pustějov
24. 9. 10.00 Náchod – Svinov
8. 10. 11.00 Náchod – Hlinsko
15. 10. 10.00 Náchod – Brno

Velký basketbalový nábor
Přijď poznat nové kamarády
a kamarádky! Pro všechny dívky
a chlapce ročníků 2005–2011.
Oddíl basketbalu TJ SPŠS Náchod
pořádá nábor nových hráčů
v pátek 8. září 2017 od 15.30 hod.
v tělocvičně školy
(ul. Pražská 931).
Kontakt: Pavel Prouza
(+420 608 667 732)

ZÁŘÍ

GALERIE výtvarného umění v Náchodě
Zámecká jízdárna, Náchod, Smiřických 272, tel. 491 423 245
Otevřeno v termínu konání výstav denně kromě pondělí
od 9 do 17 hodin
Výstavy
Vášeň pro barvu. Filipp Andrejevič Maljavin (1869–1940)
Obrazy, kresby a grafiky slavného ruského malíře – emigranta, který akceptoval moderní malířské myšlení (expresionismus a fauvismus) a originálně je využil především v pro
něj typických národopisných motivech ruského realismu poslední čtvrtiny 19. století. (do 10. 9.)
Michal Čepelka – Recyklus. Výstava z cyklu Umělci do 40 let.
Broumovský rodák má zkušenost s propagační i volnou grafickou tvorbou, s instalacemi, happeningem. Pro výstavu
v náchodské galerii se rozhodl vytvořit cyklus grafik a rozvíjet v nich starší motivy z plakátů, které již realizoval.
(do 10. 9.)
Ruské malířství 19. a počátku 20. století
Dlouhodobá instalace děl reprezentativních zástupců ruské
malby ze sbírky GVUN doplněná zápůjčkami z NG v Praze,
Galerie moderního umění v Hradci Králové, Moravské galerie v Brně a Magistrátu města Pardubice. (do 12. 11.)
Krásné a bezstarostné žití…
I depozitáře mají své 13. komnaty
Výstava obrazů, kreseb, grafiky a plastiky ze sbírky GVUN
bude sestavena se zřetelem ke skutečnosti, že výtvarné
umění plnilo a plní nejrůznější propagandistické požadavky.
(16. 9. – 12. 11.) Vernisáž v pátek 15. září v 17 hodin
Alžběta Prouzová – Vjemy, rysy, obrysy.
Výstava z cyklu Umělci do 40 let.
Mladá výtvarnice se nejprve zabývala ilustrační a velkoformátovou tvorbou na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni a po absolvování se začala na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze v Ateliéru
textilní tvorby plně věnovat textilu, který ji vždy zajímal
a inspiroval. Náchodská výstava představí její textilní modrotisky, které chce novým způsobem využít v interiérovém
designu či v prostorových instalacích.
(21. 9. – 12. 11.) Vernisáž ve středu 20. září v 17 hodin
Dny evropského kulturního dědictví
15. září; po celý den vstup do galerie zdarma
dopolední workshopy pro školní skupiny (program bude
začátkem září upřesněn) – nutnost předchozího objednání
u Terezy Burdové (info@gvun.cz; 491 427 321)
v 17 hodin vernisáž výstavy Krásné a bezstarostné žití…
I depozitáře mají své 13. komnaty.
Galerie výtvarného umění v Náchodě vyhlašuje
11. ročník výtvarné soutěže (od roku 2017 bienále) pro občany Náchodska NAŠE GALERIE – Téma: Putování
Výtvarné obory: kresba + grafika + koláž; malba; fotografie; plastika + objekt; nová média
Věkové kategorie: děti do 6 let; děti 7–11 let (I. stupeň ZŠ);
děti 12–15 let (II. stupeň ZŠ); mládež 16–18 let (SŠ); dospělí
Odevzdávání prací: 21. 11. – 3. 12. 2017
Hodnocení: 11. prosince 2017; absolutní vítěz celé soutěže
bude moci vystavit své vítězné dílo na 35. ročníku Náchodského výtvarného podzimu v roce 2018.
Oficiální vyhlášení výsledků soutěže: 26. 1. 2018
Výstava soutěžních prací: 26. 1. – 18. 2. 2018
Podrobné informace k soutěži naleznete na www.gvun.cz,
na plakátech a informačních letácích v Městském informačním centru v Náchodě, v Městské knihovně v Náchodě nebo
přímo v Galerii výtvarného umění v Náchodě.

GALERIE, ZÁMEK

Státní zámek Náchod
CO NABÍZÍ NÁCHODSKÝ ZÁMEK V ZÁŘÍ
V měsíci září nabídne náchodský zámek návštěvníkům od úterý
do neděle (9–16 hodin) prohlídky Reprezentačních pokojů Piccolominiů, Salonů II. zámeckého patra a vyhlídkové věže, terasy a středověkého sklepení.
O víkendech v 10 a 14 hodin bude pro zájemce o faleristiku a numismatiku otevřena i Expozice řádů, mincí, medailí, šperků a vyznamenání, která je spojena s prohlídkou Reprezentačních pokojů Piccolominů (v ostatních dnech je samostatná prohlídka
tohoto speciálního okruhu možná pro objednané skupiny deseti a více osob).
KULTURNÍ A DALŠÍ AKCE:
2. 9. Mše svatá v zámecké kapli Nanebevzetí Panny Marie
v 16 hodin.
3. 9. Prohlídka zámecké kaple v 13 hodin – prohlídka zámecké barokní kaple včetně sakristie a kruchty.
Vstupné jednotné: 40 Kč
9. 9. Kuronské slavnosti
Celodenní bohatý kulturní program v celém zámeckém areálu,
konaný na počest Kuronského a Zaháňského vévody Petra Birona, divadlo, hudba, řemeslné trhy, atd.
9. 9. Večerní prohlídky s „Černou paní“
Přijďte si i vy s námi vychutnat tu jedinečnou atmosféru zámeckých komnat po setmění. Svým honosným sídlem vás provede
sám kníže Ottavio Piccolomini, který vás seznámí i se svojí manželkou Marií Benignou, známou jako „Černá paní“. Na závěr zazní ukázka z renesanční a barokní hudby v podání žáků ZUŠ Police nad Metují.
Vstupné: 120 Kč/plné, 80 Kč/snížené, 360 Kč/rodinné.
Začátek prohlídek ve 21, 22 a v případě zájmu i ve 23 hodin.
Nutná rezervace na tel. 491 426 201, 773 771 818, 608 181 921
nebo e-mailu: nachod.objednavky@npu.cz.
16.–17. 9. Dny evropského dědictví (EHD) – speciální prohlídky exteriéru zámeckého areálu se zaměřením na renesanční budovy, prvky i rod Smiřických, začátek prohlídek v 11, 13 a 15 hodin. Vstup zdarma.
Těšíme se na vaši návštěvu! Správa státního zámku Náchod
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POHOTOVOST, DÉČKO

NÁCHODSKÝ ZPRAVODAJ

Stomatologická pohotovost
2. 9. a 3. 9
		
9. 9.
		
10. 9.
		
16. 9. a 17. 9.
		
23. 9.
		
24. 9.
		
28. 9.
		
30. 9. a 1. 10.
		

MUDr. Jana Malíková
Náchod		
MUDr. Eliška Pištorová
Nové Město nad Metují
MUDr. Hana Matoušová
Nové Město nad Metují
Zubní praxe s.r.o. - MUDr. Radka Prouzová
Náchod		
MUDr. Hana Matoušová
Nové Město nad Metují
MUDr. Eliška Pištorová
Nové Město nad Metují
MDDr. Martin Kyselý
Nové Město nad Metují
MUDr. Jiří Sedláček
Náchod		

Stomatologická pohotovost
Denisovo nábřeží 665
tel.: 491 428 885
Komenského 72
tel.: 491 472 923
Komenského 134
tel.: 731 127 071
Jugoslávská 33
tel.: 602 234 217
Komenského 134
tel.: 731 127 071
Komenského 72
tel.: 491 472 923
Komenského 72
tel.: 491 472 946
Kostelecká 1204
tel.: 491 426 926

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
Září 2017
Osobnostně sociální rozvoj metodika prevence
(Deštné v Orlických horách – repríza )
18.–19. září 2017, zahájení v 9.30 hodin, ukončení v 16.00 hodin
lektor: MUDr. Lubomír Hadaš, Ph.D., Mgr. Helena Kudelová a PhDr. Michaela Peterková
Jak rozkreslit děti v předškolním věku
20. září 2017, 9.00–14.00 hodin/lektor: Mgr. Lucie Krejčová
Výtvarné činnosti pro nejmenší děti
21. září 2017, 9.00–13.00 hodin/lektor: Bc. Tereza Išová
Š/Čtenářská gramotnost v souvislostech
22. září 2017, 10.00–15.00 hodin, 29. září 2017, 9.00–14.00 hodin, 3. listopad 2017,
9.00–15.00 hodin/lektor: Mgr. Petra Bubeníčková, Ph.D.
Adaptace dítěte v předškolním zařízení
25. září 2017, 9.00–14.00 hodin/lektor: Mgr. Petra Jendeková
Zásady koncepční práce vychovatele (pracoviště Rychnov nad Kněžnou)
26. září 2017, 9.00–16.00 hodin/lektor: Mgr. Dana Svobodová
Tradiční podzimní geologická exkurze (Ostaš)
27. září 2017, 10.00–16.00 hodin/lektor: doc. RNDr. Jan Vítek

Uzavírky místních komunikací
V průběhu podzimu nás čekají v souvislosti s prováděnými opravami další dopravní omezení na místních komunikacích.
V termínu od 1. 9. do 30. 9. 2017 bude zcela uzavřena přibližně dvakrát po dobu
čtyř hodin a s největší pravděpodobností ve dvou po sobě jdoucích dnech ulice
Hrašehov úseku od křižovatky s ulicí Palackého po křižovatku s ulicí Weyrova.
Důvodem je oprava fasády na budově čp. 11 a s tím související umístění plošiny.
V termínu od 4. 9. do 31. 10. 2017 (v tomto období cca 30 dnů) bude z důvodu rekonstrukce části komunikace zcela uzavřena ul. U Stříbrného potoka, v úseku
od čp. 276 po křižovatku s ul. Za Tratí, v délce cca 100 m.
V termínu od 4. 9. do 30. 11. 2017 bude opět z důvodu rekonstrukce místní komunikace zcela uzavřena ul. U Kočovny, v úseku od křižovatky s ulicí Odboje
po křižovatku s ul. V Kalhotách, v délce cca 300 m.

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

Lékárenská
pohotovostní služba
v obchodním domě Kaufland
denně 8–20 hodin.

Zahájení nové divadelní sezony
30. 9. 2017 od 15 hodin

Chytrá princezna

Všechna představení jsou v loutkovém divadle Dětem pro radost Náchod – Sokolovna
Náchod – zadní trakt a začínají od 15 hodin.
Máte rádi divadlo a chcete se podílet na
jeho činnosti, ať už herecky, hudebně,
vytvarně či technicky? Zveme vás mezi
nás. U nás máte dveře otevřené. Scházíme se pravidelně každé pondělí od
18 hodin v divadle – zadní trakt Sokolovny
Náchod, příp. volejte na tel.: 777 209 535

PROGRAM
září

www.decko–nachod.cz

AKCE PRO VEŘEJNOST
sobota 9. září – AHOJ PO PRÁZDNINÁCH
zábavný program v Zámecké aleji v rámci
Kuronských slavností, hry, hrátky a soutěže, drobné vyrábění, sportovní a taneční aktivity, střelnice, prezentace činností
jednotlivých oddělení, Tlapíkárny a Mateřského centra.

AKCE MC MACÍČEK
pátek 15. září – DEN OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ MC A VÝMĚNNÝ PODZIMNÍ BAZAR
dopoledne 9–11.30 a odpoledne 16–18 hodin, prohlídka prostor MC MaCíček, volná
herna, nabídka aktivit, den otevřených
dveří spojený s výměnným bazárkem dětského i dospělého oblečení, sportovních
potřeb a doplňků, pouze měníme, neprodáváme, bližší informace na www.deckonachod.cz., informace Ing. Alena Prázová,tel. 774 635 232, mc@deckonachod.cz

KROUŽKY PRO ŠKOLNÍ ROK
2017/2018
Do kroužků Déčka se účastníci přihlašují
elektronicky prostřednictvím webových
stránek www.deckonachod.cz. Při přihlášení do více kroužků je nárok na slevu
ze zápisného.
Opět jsem pro vás připravili širokou nabídku nejrůznějších kroužků – tradičních
i úplně nových, podrobnou nabídku najdete na našich webových stránkách.

ZÁŘÍ

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 denně
9–17 hodin. Bohoslužby neděle 8.15 hod., v zimním období se bohoslužby konají ve Farského síni, vchod Raisova ul.

Římskokatolická farnost
Děkanství Náchod, Masarykovo náměstí 75, 547 01 Náchod.
Kontakty: kancelář 491 428 355, děkan P. Mgr. Zdeněk Kubeš
737 383 752, farní vikář P. Mgr. Jiří Jakoubek 720 206 260, výpomocný duchovní P. Václav Hejčl 776 283 073, www.nachod.
farnost.cz, e-mail: farnost.nachod@tiscali.cz. Úřední hodiny: pondělí a čtvrtek 9.00–11.00 a 15.00–17.00, úterý, středa a pátek
9.00–11.00, v jinou dobu po předchozí domluvě. Bohoslužby
v 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. Příležitost ke svátosti smíření se
naskýtá půl hodinu před mší svatou a v pátek hodinu před mší
svatou. Mše svatá v zámecké kapli v sobotu 2. září v 16.00 hod.
Mše svaté pro děti a mládež jsou slouženy pravidelně v kostele
sv. Michaela v neděli v 10.15. Mše svatá na začátek školního roku
v neděli 3. září. Modlitební setkání v kostele sv. Michaela probíhají každý druhý čtvrtek od 19.00. Od 13. září každou středu
od 18.30 hod. na děkanství cyklus večerů s promluvami a rozhovory nad základy křesťanství. 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, objednání rozhovoru či návštěvy faráře kdykoliv po telefonické domluvě. Bohoslužby vždy v neděli v 9.00 hod. (není-li uvedeno
jinak) ve sborovém domě v Náchodě, v 10.30 hod. v kostele v Šonově u Nového Města nad Metují a od 16.00 hod. ekumenické
bohoslužby v Evangelickém domově Betanie (Špreňarova 1053).
V neděli 10. 9. od 10.00 h. společné bohoslužby pro celý sbor se
slavením svaté večeře Páně v evangelickém kostele v Šonově. Bohoslužby v Domově důchodců v Náchodě ve čtvrtek 21. 9. od 9.30
hod. Biblické hodiny každou středu počínaje 20. 9. na různých
místech podle dohody. Schůzka dětí v pátek 22. 9. na faře v Šonově od 17.30 hodin. Farní den – přivítání nového školního roku
v pátek 1. 9. 2017 od 17.30 (hry pro děti, táborák, od 20.00 violoncellový koncert Dity Holé, povídání, film, možnost přespání
na faře). Přehled všech akcí a aktuální informace naleznete vždy
na adrese www.nachod-sonov.evangnet.cz.

Církev adventistů sedmého dne
Tyršova 207, budova Sokola – 2. patro (bývalá Soukromá střed
ní podnikatelská škola), kazatel Tomáš Špác, mobil. 739 481 014,
Bohoslužby každou sobotu od 9.30 hodin.

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, telefon 777 217 968,
e–mail: nachod@cb.cz. Kazatel senior Jiří Hofman, telefon
605 973 056, kazatel senior RNDr. Pavel Javornický, CSc., telefon 722 948 196. Bohoslužby v neděli v 9.30 hodin, Rozhovory
nad Biblí ve středu od 18.30 hodin. Více na www.cb.cz/nachod.

www.mestonachod.cz

CÍRKVE, SENIOR KLUB, SZP

Senior klub „Harmonie 2“

čtvrtek 7. 9. od 14 hod. „Tvorové dávných věků stále mezi
námi“ – pravda o dinosaurech, I. část dokumentárního filmu;
čtvrtek 14. 9. od 14 hod. „TATRY VYSOKÉ A POLSKÉ“, o svých
zážitcích z cesty bude vyprávět a promítne nám film p. Zdeněk
Nývlt,
čtvrtek 21. 9. od 14 hod. „Divotvorný hrnec“, filmové zpracování amerického muzikálu, u nás známá adaptace divadelní
hry Voskovce a Wericha
středa 27. 9. Zájezd do Brna a okolí – odjezd v 6 hod. z ul.
Za Teplárnou, návrat asi ve 21.30 h.
Navštívíme zámek Slavkov, Památník Mohyla míru, podíváme se
do kasemat na Špilberku. Doplatek 250 Kč (vstupné). Na zpáteční
cestě bude možnost večeře.
Na naše programy zveme všechny zájemce starší generace, i když nejsou členy Svazu důchodců.
Na vaše návštěvy se těší členové výboru SDČR MO Náchod.
Účastníci wellness pobytu v Sezimově Ústí v termínu 25. 2.
– 4. 3. 2018! Uhraďte prosím zálohu ve výši 50 % ceny do 18. září
t.r. v klubovně Harmonie 2 /pondělí nebo čtvrtek od 15.30 do 16
hod., nebo se ohlaste na tel. 775 242 562 A. Polákové.
Ve spolupráci s MěÚ Náchod se uskuteční měsíční kurz základních dovedností s počítačem, který povede p. Jan Vinter
v klubovně Harmonie 2 od 19. září – vždy v úterý od 13 do 15
hod. Zájemci přihlaste se do 11. září v klubovně Harmonie 2 nebo
na tel. 775 242 562 A. Polákové.

Sdružení zdravotně postižených

www.szdp–nachod.cz

Srdečně zveme své členy a příznivce na celodenní výlet
do Broumovské krajiny.
Kdy: v úterý 19. září 2017.
Odjezd: z Raisovy ul. v 8.00 hod.
Návrat: kolem 18.00 hod.
Program přizpůsobíme dle počasí, v plánu máme: Broumovský
klášter, přilehlé zahrady, společný oběd. Návštěva rodinné farmy Wenet v Broumově známá chovem mnoha druhů exotických
zvířat. Výjezd do rekreačního centra Janoviček, Návštěva ekofarmy Bošina ve Vernéřovicích s možností nákupu jejich produktů. Podvečerní posezení v restauraci Na Mýtě.
Cena: pro členy: 150 Kč, nečleny 165 Kč.
Z organizačních důvodů (objednávky dopravy) je třeba se přihlásit včas. Každou středu od 13–15 hod. v klubovně SZdP – Palachova ul. 1303 – přízemí, případně tel.: 724 908 861.
Tímto plníme Vaše přání, těšíme se na Vaši účast a přejeme pěkné zážitky.
Za Výbor SZdP Náchod: Olga Frühaufová, Miroslav Čiháček.
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KNIHOVNA

Městská knihovna Náchod informuje v září 2017
Rozvoz knih
nemocným nebo starším občanům se uskuteční v úterý 5. září
v dopoledních hodinách.

Výstavy
Hala
DOTEKY GENERACÍ do 15. září
KOMENDA V PRŮBĚHU ČASU
Výstavu ZŠ Komenského Náchod můžete navštívit od 18. do 22.
září.
Studovna
SVĚT PODLE ŠAŠKA
Výstava Svět podle Šaška představuje životní cesty a kreslířkou
tvorbu jednoho z našich nejvýznamnějších ilustrátorů Miroslava Šaška, který většinu svého života prožil v zahraničí. Expozice je koncipována jako jedna velká interaktivní hra, která děti,
ale i dospělé diváky hravě seznamuje s Šaškovým dílem. Instalaci tvoří jednotlivé informační a hrací moduly představující v zábavné formě Šaškových ilustrací základní městotvorné prvky,
které se objevují ve všech jeho autorových publikacích od Paříže až po Hong Kong. Skrze realistické, vtipné i naučné ilustrace
Miroslava Šaška se tak diváci neseznamují pouze s jeho výtvarným dílem, ale i urbanismem, historií, architekturou a obyvateli světových metropolí obecně.
Výstavu budeme mít ve studovně knihovny od září až do konce října.

Setkání se spisovatelem Vlastimilem Vondruškou
Ve středu 20. září vás zveme na setkání se spisovatelem a historikem Vlastimilem Vondruškou. Nepůjde o klasickou besedu, ani
o přednášku, ale jak sám říká, jde o one-man-show, v němž se pokouší zábavně vyprávět o životě, své literární tvorbě a také o životě našich předků. Není to ovšem pohled obrácený jen do minulosti, protože dějiny se neustále opakují, někdy až s děsivou
pravidelností. O tom bude řeč.
Stejně jako Vondruškovy knihy, ani tento pořad nepostrádá nadhled, ale je současně postaven na reálných faktech. Je toho hodně z odkazu našich předků, čím bychom se měli podle něj inspirovat. A nejen my, ale především mocní tohoto světa, protože
národ, který zapomene na svou minulost, ztratí budoucnost.
Začátek je v 18 hodin v dětském oddělení. Vstupné 80 Kč. Vstupenky je možné zakoupit již teď v předprodeji ve studovně.

Náchod, to krásné město Kostelec
aneb Čteme pro Josefa Škvoreckého
Srdečně vás zveme na akci, kterou chceme uctít světoznámého
náchodského rodáka, spisovatele Josefa Škvoreckého.

Pásmo veřejného čtení se uskuteční v úterý 26. září, v čase výročí jeho narozenin a stejně jako v loňském roce bude probíhat
na vícero místech. Začneme v 15 hodin v kavárně Prima sezona, v 16 hodin budeme pokračovat na náměstí u Lavičky Josefa Škvoreckého (při špatném počasí v kavárně Hotelu Beránek),
v 17 hodin v aule Jiráskova gymnázia. Závěr akce plánujeme
od 18 hodin ve studovně městské knihovny, kde dojde nejen
na čtení, ale i na jazz – jamsession přizvaných hudebníků. Každý, kdo bude mít chuť, se může zaposlouchat a bude-li mít odvahu, může také sám číst.
Vzácnými hosty budou spisovatel, překladatel, textař, bývalý diplomat a v současnosti ředitel Knihovny Václava Havla Michael
Žantovský, sportovní komentátor Ondřej Zamazal a první filmový představitel Danny Smiřického, hudebník a herec Petr Kroutil. Zahraje nám také orchestr náchodské ZUŠ.

Náchodská univerzita volného času
11. 9. Dana Šimková – Marie Terezie
25. 9. Milan Zacha Kučera – Největší tajemství třetí říše (POZOR!!! Pouze v 16 hodin a v aule gymnázia)
Vstup pouze na průkazky NUVČ. Pro ostatní zájemce po ústní dohodě s organizátory vstupné 50 Kč.

Kurz dějin umění
Přijímáme přihlášky na podzimní semestr Kurzu dějin umění,
který začne 5. září ve studovně. Přednášky se konají vždy v úterý od 17 hodin. Lektorem je Mgr. Vlastislav Tokoš z Galerie výtvarného umění v Náchodě. Kurzovné je 350 Kč. Zájemci se mohou hlásit ve studovně.
Program podzimního semestru (další termíny upřesníme):
5. 9. Svět nesmrtelných bohů a mocných králů / Umění starověkého Egypta a Mezopotámie
26. 9. Řecké umění

Divadlo ZA OPONOU KNIHOVNA
Od září 2017 připravujeme pro děti novinku. Svoji činnost zahájí
divadelní kroužek pro děti a mládež pod vedením Moniky Jelínkové. Přihlášky přijímáme v oddělení pro děti do 8. září. Počet
členů souboru je omezen, tak neváhejte. Kurzovné za pololetí je
500 Kč. Těšíme se na vás.

Výtvarný atelier pro děti – AŤÁSEK
Výtvarný atelier pro děti – AŤÁSEK zahájí svoji činnost v září. Výtvarnice
Anna Maněnová a Marie Wolfová se
těší na kreativní děti, které rády malují, tvoří, čtou a chtějí se naučit každý týden něco nového. Přihlášky přijímáme
v dětském oddělení do 8. září. Kurzovné
na pololetí je 800 Kč.
Na 7. a 8. října připravujeme výstavu modelové železnice Modelářského centra v České Skalici. Výstava bude doplněna dílničkou pro děti.

Podrobné informace o všech akcích knihovny najdete na plakátcích a na webových stránkách knihovny – www.mknachod.cz. (Vo)
Měsíčník Náchodský zpravodaj. Vydává Město Náchod, IČO: 00272868, Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod. Odpovědný redaktor: Nina Adlof. Redakční rada: Ing. Jaroslav Rohulán, Mgr. Lydia Baštecká, Ing. Eva Čejchanová,
Hana Kopecká, Bc. Martin Hurdálek, Petr Břenda, Ing. Jiří Polák, Luboš Galba, Mgr. Věra Vlčková a Daniel Šárka.
Fotografie pořídila redakce, autoři článků a archiv. Grafická úprava CREOPRESS, Tisk V&HPRINT. Číslo 9/2017 vychází 1. 9. 2017. Náklad 5200 ks. Distribuce zdarma. Registrace: MK ČR E 11975. Za změny v programech zodpovídají
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září
PROGRAM ALTERNATIVNÍ TVORBY KINA VESMÍR V ZÁŘÍ 2017 NAJDETE NA STRANĚ 24 NZ

1. pá jen v 19.15 hod.
1. pá jen v 15.30 hod. – 3D VERZE
1. pá jen v 17.15 hod. – 2D VERZE
2. so jen v 15 hod. – 2D VERZE
2. so v 17 hod., 3. ne ve 14 hod. – 3D
3. ne, 6. st jen v 16 hod. – 2D VERZE
2. so jen v 19.15 hod.
3. ne jen v 18 hod.
5. út v 17 hod.
6. st jen v 19.45 hod.

TEMNÁ VĚŽ

Jejich boj přichází do našeho světa… Ambiciózní a rozsáhlý příběh od jednoho z nejuznávanějších světových autorů Stephena Kinga, se konečně dostává na filmová plátna. Idris Elba a Matthew
McConaughey v hlavních rolích akčního dobrodružného fantasy. České titulky. Vstupné 130 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

HURVÍNEK A KOUZELNÉ MUZEUM

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D A VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI

Je čas se odvázat! Legendární hrdinové, které dobře znáte, přicházejí nyní v animované komedii pro celou rodinu. Hurvínka čeká největší dobrodružství v životě, při němž musí prokázat chytrost,
šikovnost, odvahu a smysl pro přátelství, aby zachránil „taťuldu“, ale i kouzelné muzeum a celé město z nadvlády zločinného Pána loutek. Vstupné 3D verze 150 Kč (děti 130 Kč), 2D verze 130 Kč
(děti 110 Kč). Mládeži přístupný.

LOGANOVI PARŤÁCI

Nemají styl, ale mají plán... Jsou to ošuntělí vidláci zato ví, jak ukrást opravdu velký balík peněz. Komedii natočil jako vlastní anti-verzi ke své slavné Dannyho lupičské trilogii režisér Steven Soderbergh. Hrají Channing Tatum, Adam Driver, Daniel Craig, Katie Holmes, Seth MacFarlane, Riley Keough a Hillary Swank. České titulky. Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

TULIPÁNOVÁ HOREČKA
4. po jen v 17 hod.
4. po jen v 19.15 hod.

Klam může být vraždou… Vášnivá, ale zakázaná láska dvou mladých milenců. Historické drama podle bestselleru Deborah Moggach. Hrají Cara Delevingne, Alicia Vikander, Dane DeHaan a Christoph Waltz. České titulky. Vstupné 120 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

ANNABELLE 2: ZROZENÍ ZLA

Nikdy neznáš celý příběh… Pokračování velmi úspěšného hororu z roku 2014. Opět se stanete terčem aktivit Annabelle, posedlého výtvoru výrobce panenek. České titulky. Vstupné 110 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

PĚKNĚ BLBĚ
5. út jen v 19.30 hod.
6. st jen v 17.45 hod.
8. pá jen v 17 hod.
7. čtvrtek jen v 17 hod.
8. pá jen v 19.30 hod.
10. ne jen v 19.30 hod.
13. st jen v 17 hod.
9. so jen v 15 hod.
9. so jen v 17 hod.
9. so jen v 19.30 hod.
10. ne jen v 15 hod.
10. ne jen v 17 hod.
11. po jen v 17 hod.
11. po jen v 19.15 hod.
12. út jen v 17 hod.

O tom, že skutečná láska dokáže překonat všechny překážky, vypráví chytrá, a trochu netradiční komedie o tradicích a prolínání dvou kultur. Na festivalu Sundance se film stal diváckým hitem a kritici o něm mluví jako o nejvtipnější love story letošního roku. České titulky. Vstupné 80 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

ATOMIC BLONDE: BEZ LÍTOSTI

Akční mysteriózní thriller o agentce MI6, která je vyslána během studené války do Berlína, aby vyšetřila vraždu kolegy… V hlavní roli Charlize Theron. České titulky. Vstupné 110 Kč. Mládeži do
15 let nepřístupný.

ZAHRADNICTVÍ: RODINNÝ PŘÍTEL

Největší filmový projekt autorského dua Jan Hřebejk a Petr Jarchovský – první z filmů trilogie Zahradnictví, která předchází kultovním Pelíškům. Vstupné 100 Kč. Mládeži přístupný.

TO

Budeš se taky vznášet… Neúprosný boj proti zlému klaunovi, jehož vražedná a násilnická historie se táhne napříč staletími. Hororový thriller na motivy velmi oblíbeného stejnojmenného románu
Stephena Kinga, který již celá desetiletí naplňuje čtenáře hrůzou. České titulky. Vstupné 110 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

VELKÁ OŘÍŠKOVÁ LOUPEŽ 2

Další osudy veverčáka Bručouna a jeho přátel. Rodinná animovaná komedie, uváděná v českém znění. Vstupné 110 Kč. Mládeži přístupný.

TERMINÁTOR 2: DEN ZÚČTOVÁNÍ VE 3D

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI

Arnold Schwarzenegger se vrací na plátna kin ve své nejikoničtější roli Terminátora v digitálně remasterované 3D verzi filmu. České titulky. Vstupné 140 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

PO STRNIŠTI BOS

Lyrický film o dětství a hrdinství v každém z nás, který předchází oblíbené Obecné škole, podle scénáře Zdeňka Svěráka v režii Jana Svěráka. Vstupné 130 Kč. Mládeži přístupný.

HURVÍNEK A KOUZELNÉ MUZEUM

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI

Je čas se odvázat! Legendární hrdinové, které dobře znáte, přicházejí nyní v animované komedii pro celou rodinu. Vstupné 150 Kč (děti 130 Kč). Mládeži přístupný.

PIRÁTI Z KARIBIKU: SALAZAROVA POMSTA

Jack Sparrow v podání Johnnyho Deppa v dalším pokračování svých fantastických dobrodružství. V dalších rolích Geoffrey Rush či Javier Bardem. České znění. Vstupné 100 Kč. Mládeži přístupný.

SPIDER-MAN: HOMECOMING

Akční dobrodružný film ze studia Marvel. Uvádíme v českém znění. Vstupné 100 Kč (děti 100 Kč). Mládeži přístupný.

DUNKERK

Událost, která ovlivnila náš svět… Válečné historické drama vizionáře Christophera Nolana. V hlavních rolích Tom Hardy, Cillian Murphy a Kenneth Branagh. České titulky. Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

ZABIJÁK & BODYGUARD

Nikdy ho nepouštěj z očí. V hlavních rolích akční komedie Ryan Reynolds a Samuel L. Jackson. České titulky. Vstupné 110 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

DVOJITÝ MILENEC
12. út jen v 19.30 hod.

Erotikou prosycený thriller z tvůrčí dílny francouzského klasika Francoise Ozona. Křehká Chloé se zamiluje do svého psychoterapeuta, který však není tím, kým se na první pohled zdá být… České titulky. Vstupné 80 Kč. Mládeži do 18 let nepřístupný.

14. čtvrtek jen v 17 hod.
16. so v 19.30 hod.
19. út jen v 17 hod.

KTERÝ JE TEN PRAVÝ?

14. čt, 17. ne jen v 19 hod.
16. so, 20. st jen v 17 hod.
18. po jen v 19.30 hod.

AMERICKÝ ZABIJÁK

15. pá jen v 17 hod.
15. pá jen v 19 hod.
16. so jen 15 hod.
17. ne jen ve 14.15 hod.
18. po jen v 17 hod.
19. út jen v 19 hod.
20. st jen v 19.15 hod.
23. so jen v 16 hod.
23. so jen v 18 hod.
21. čt, 27. st jen v 16.45 hod. – 2D
23. so jen ve 20 hod. – 3D VERZE
24. ne jen v 19.45 hod. – 2D VERZE
25. po jen v 18.30 hod. – 3D VERZE
26. út jen v 17 hod. – 2D VERZE
22. pá jen v 17 hod. – 3D VERZE
23. so jen ve 14 hod. – 2D
24. ne, 27. st jen v 15 hod. – 3D VERZE
24. ne jen v 17 hod.
25. po jen v 17 hod.
26. út jen v 19.30 hod.
28. čtvrtek jen v 15 hod.
28. čtvrtek jen v 17 hod.
29. pá jen v 17 hod.
30. so jen v 19.45 hod.
29. pá jen v 19.30 hod.
30. sobota jen v 17.45 hod.
30. sobota jen ve 14 hod.
30. sobota jen v 16 hod.

Začít znovu můžete kdykoliv… Reese Witherspoon v romantické komedii a v obležení mladých mužů. Komedie od producentky Nancy Meyers (mj. režisérka filmů Po čem ženy touží, Lepší pozdě nežli později nebo Nějak se to komplikuje). České titulky. Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.
Jen jeden ho mohl stvořit, jen jeden ho může zradit, jen jeden ho může zabít… Natočeno podle bestselleru – podle špionážního románu American Assassin známého amerického spisovatele Vince
Flynna. V hlavních rolích akčního thrilleru Dylan O‘Brien a Michael Keaton. České titulky. Vstupné 110 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

JÁ, PADOUCH 3

Je dobré být zlý! Animovaná rodinná komedie, uváděná v českém znění. Vstupné 110 Kč (děti 90 Kč). Mládeži přístupný.

PO STRNIŠTI BOS

Lyrický film o dětství a hrdinství v každém z nás. Hrají O. Vetchý, T. Voříšková, A. Grec, J. Tříska, V. Pavlíková, O. Kaiser, Z. Stivínová, H. Čermák, P. Špalková a Z. Svěrák. Vstupné 130 Kč. Mládeži přístupný.

AUTA 3

Rodinný animovaný film studia Disney-Pixar. Další osudy legendárního závoďáka Bleska McQueena. České znění. Vstupné 90 Kč. Mládeži přístupný.

HURVÍNEK A KOUZELNÉ MUZEUM

Je čas se odvázat! Legendární hrdinové, které dobře znáte, přicházejí nyní v animované komedii pro celou rodinu. Vstupné 130 Kč (děti 110 Kč). Mládeži přístupný.

ZAHRADNICTVÍ: RODINNÝ PŘÍTEL

Největší filmový projekt autorského dua Jan Hřebejk a Petr Jarchovský – první z filmů trilogie Zahradnictví, která předchází kultovním Pelíškům. Vstupné 100 Kč. Mládeži přístupný.

DUNKERK

Událost, která ovlivnila náš svět… Válečné historické drama vizionáře Christophera Nolana. České titulky. Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

VÍNO NÁS SPOJUJE

Přijměte pozvání do Burgundska ke třem sourozencům, kteří od vinobraní do vinobraní, během jednoho vinařského roku, v rytmu střídajících se ročních období, postupně upevňují nejen vztah k vinohradu ale i vztahy mezi sebou samými, mezi svými nejbližšími. České titulky. Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

HURVÍNEK A KOUZELNÉ MUZEUM

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI

Je čas se odvázat! Legendární hrdinové, které dobře znáte, přicházejí nyní v animované komedii pro celou rodinu. Vstupné 150 Kč (děti 130 Kč). Mládeži přístupný.

PO STRNIŠTI BOS

Lyrický film o dětství a hrdinství v každém z nás, který předchází oblíbené Obecné škole, podle scénáře Zdeňka Svěráka v režii Jana Svěráka. Vstupné 130 Kč. Mládeži přístupný.

KINGSMAN: ZLATÝ KRUH

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D A VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI KINGSMAN THE GOLDEN CIRCLE – USA 2017

Tajní agenti ještě tajnější organizace Kingsman jsou zpět! Nyní musí čelit nové výzvě – jejich tajnou centrálu totiž zničil kdosi s pořádným arzenálem a celý svět se stává rukojmím dalšího šíleného padoucha. České titulky. Vstupné 3D verze 150 Kč, 2D verze 130 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

LEGO NINJAGO FILM

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D A VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI

Objev v sobě Nindžu! Animovaná akční komedie, uváděná v českém znění. Vstupné 3D verze 130 Kč, 2D verze 110 Kč. Mládeži přístupný.

ZAHRADNICTVÍ: DEZERTÉR

Mimořádná předpremiéra filmu!

Druhá kapitola rodinné kroniky Zahradnictví autorského dua Jan Hřebejk a Petr Jarchovský. FILMOVÉ PŘEDSTAVENÍ ZA ÚČASTI DELEGACE TVŮRCŮ FILMU. Vstupné 120 Kč. Mládeži přístupný.

ZKRÁTKA KRAŤAS

Nejlepší krátké animované filmy ve střední Evropě aneb animace není jen pro děti… Výběr nejzajímavějších současných krátkých animovaných filmů nadějných mladých filmařů ze zemí střední
a východní Evropy. Vstupné 110 Kč. Mládeži přístupný.

DOBRÝ ČASY

Napínavé krimi drama o dvou bratrech – první se po zpackané bankovní loupeži ocitá ve vězení a druhý se kvůli jeho vysvobození vydává na zoufalou cestu městským podsvětím. Film byl uveden
v hlavní soutěži letošního filmového festivalu v Cannes, kde si podmanil filmové kritiky z celého světa. V hlavní roli Robert Pattison. České titulky. Vstupné 100 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

HURVÍNEK A KOUZELNÉ MUZEUM

Je čas se odvázat! Legendární hrdinové, které dobře znáte, přicházejí nyní v animované komedii pro celou rodinu. Vstupné 130 Kč (děti 110 Kč). Mládeži přístupný.

ZAHRADNICTVÍ: DEZERTÉR

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D

Příběh holiče, kterého oholili… Druhá kapitola rodinné kroniky Zahradnictví autorského dua Jan Hřebejk a Petr Jarchovský. Hlavní postavou je majitel noblesního kadeřnického salonu Valentino
v centru Prahy a jeho rodina, kterou zde zaměstnává. V hlavních rolích Jiří Macháček, Gabriela Míčová, Aňa Geislerová, Martin Finger, Klára Melíšková, Karel Dobrý, David Novotný, Lenka Krobotová a Sabina Remundová. Vstupné 120 Kč. Mládeži přístupný.

WIND RIVER

Nic není těžší, než zjistit pravdu… Stopař objeví uprostřed zasněžené pusté krajiny Wyomingu tělo mrtvé indiánské dívky. Vyšetřování se ujímá novopečená agentka FBI, která do odlehlé indiánské rezervace Wind River přijíždí z Las Vegas. Akční mysteriózní krimi, uváděné s českými titulky. Vstupné 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

EMOJI VE FILMU

Animované dobrodružství smajlíků, které nelze slovy popsat… České znění. Vstupné 100 Kč. Mládeži přístupný.

AMITYVILLE: PROBUZENÍ

Každý dům má svou historii, tenhle ji má děsivě temnou… Horor o nechvalně známém domě, o kterém se už několik desetiletí vypráví děsivé a krvavé historky. Boj o přežití v domě plném zla právě začíná! České titulky. Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.
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