
Náchodský 
zpravodaj
informační měsíčník pro občany města Náchoda

             100 let vzniku 
   Československé republiky

                             v Náchodě

Návrat do minulosti
21. 10. 2018
14.00 hodin
Inscenovaná scénka oznámení nezávislosti 
ze dne 28. 10. 1918
Masarykovo náměstí, před budovou 
Městského divadla Dr. J. Čížka

14.30 hodin
Odhalení busty T. G. Masaryka
Masarykovo náměstí, před budovou radnice

15.00 hodin
Komentované prohlídky výstavy Osudové osmičky 
20. století v Náchodě
Muzeum Náchodska, Masarykovo náměstí čp. 18

16.15 hodin
Vysazení stromu svobody
park u čerpací stanice Benzina

V průběhu programu vystoupí Pěvecký sbor Hron, 
Spona, z.s. a Spolek přátel vojenské historie – 
6. prapor polních myslivců Náchod.
Změna programu vyhrazena.

Město Náchod
vás srdečně zve na
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 Městské divadlo 
Dr. Josefa Čížka v NáchoděBERÁNEK NÁCHOD a.s.

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK 
MIC Náchod, tel.: 491 426 060, IC Hronov, tel.: 491 483 646, IC N. Město n. Met., tel.: 491 472 119, IC Červený Kostelec, tel.: 498 100 657 a RIC Česká Skalice, tel.: 491 453 870.

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

EBEN TRIO
Tereza Fialová – klavír, Roman Patočka – housle, Jiří Bárta - violoncello
Eben Trio patří mezi špičkové soubory svého druhu v České republice a v zahraničí. 
Předprodej od 17. září 2018               Vstupné: 120 Kč, 100 Kč, 80 Kč

VČERA, DNES A ZÍTRA aneb NOVÉ SCÉNKY Felixe Holzmanna
Interaktivní divadelní představení v podání pana Davida Šíra. Jedná se o „BEST OF“ výběr z tvorby Felixe Holzmanna a o unikátní zcela profesionální znovuztvárnění legendárních scének a jejich uvedení v souvislém 
celovečerním zábavném programu.
Předprodej již probíhá                          Vstupné: 120 Kč, 100 Kč, 80 Kč  

BRATISLAVA HOT SERENADERS
Koncert unikátního orchestru specializujícího se na hot-jazzovou hudbu 20. a 30. let
Orchestr patří mezi světovou špičku v autentické interpretaci jazzové hudby daného období, důkazem jsou ocenění z evropských festivalů. Orchestr tvoří 15 hudebníků, dámské vokální trio Serenaders Sisters a zpěváci 
Dodo Kuriľák a Miloš Stančík. Orchestr hraje na autentických nástrojích z 20. let a šaty i smoking z tohoto noblesního období je samozřejmostí.
Předprodej již probíhá                        Vstupné: 290 Kč, 270 Kč, 250 Kč   

Divadelní společnost Julie Jurištové uvádí nedělní pohádku

PYŠNÁ PR INCEZNA
Pohádka s písničkami na moti vy Boženy Němcové 
Scénář a režie: Dana Bartůňková
V Půlnočním království žije pyšná princezna Krasomila. Když odmítne ruku krále Miroslava, ten se za ní vydá do jejího království v přestrojení za zahradníka. Vypěstuje zpívající květinu a …jak to dopadne? Přijďte se podívat.
Předprodej od 17. září 2018                               Vstupné: 60 Kč  

Divadlo Minaret Praha uvádí školní představení vhodné pro 1. stupeň

O RUSALCE
Činohra se zpěvy a hudbou A. Dvořáka je poetickou hrou o lásce a odpuštění se šťastným koncem. Variace na jedno z nejvýznamnějších děl české hudební klasiky hravou a nenásilnou formou seznamuje zejména mladší 
generaci diváků s dějem Dvořákovy opery.
Omezený počet vstupenek v předprodej od 17. září 2018                                   Vstupné: 50 Kč  

Akce se koná ve vinárně Hotelu U Beránka

BESEDA na téma „Tajná společenství a náboženské sekty na Náchodsku“
Tajná společenství jsou uskupením osob, do nichž normální člověk nemá možnost vstoupit. Jejich členy se mnohdy stávají významné osobnosti, které později spolurozhodují o osudech nás všech. Také mnozí Náchoďané 
byli členy takových uskupení. 
Rezervace míst na tel.: 735 165 949 nebo na recepci hotelu.                                                                                                                         Vstupné: 30 Kč  

David Koller Acoustic Tour 2018
David Koller vyjíždí s kapelou na další část úspěšného akustického turné. Nenechte si ujít skladby Chci zas v tobě spát, Amerika, Gypsy love, Recidiva a další v intimní atmosféře menších sálů. Koncerty jsou 
výhradně k sezení.
Předprodej již probíhá                                             Vstupné: 550 Kč, 520 Kč, 490 Kč

Divadelní spolek Frída Brno

Tomasz Jachimek: KOLEGA MELA GIBSONA              
Režie: Jakub Nvota, Hrají: Martin Trnavský a Aneta Simajchlová
Jde o komorní příběh jednoho herce. Začíná ve chvíli, kdy je hlavní hrdina, druhořadý herec provinčního divadla, zatčen za loupežné přepadení banky a vyslýchán policií. Během necelé hodiny a půl nám povypráví svůj příběh, během něhož se 
dozvíme nejen o jeho pohnutém hereckém i osobním životě, ale i jak se jednou setkal v letadle z Kanady do Frankfurtu s Melem Gibsonem, a to jej zasáhlo na celý život. 
Předprodej již probíhá                                 Vstupné: 240 Kč, 220 Kč, 200 Kč

Divadelní spolek Frída Brno

Jan Grulich: RAPER
Scénář a režie: Jakub Nvota, Hrají: Martin Trnavský, Anet Antošová, Dominika Červinková, Julie Šurková
Příběh, který Vás rozesměje, dojme a zahřeje u srdce. Kam až dostala učitele chemie a hudební výchovy láska k hudbě a touha učit se? Život je plný překvapení. Uvidíte!
Předprodej již probíhá                                 Vstupné: 240 Kč, 220 Kč, 200 Kč

Akce se koná v Dannyho kavár ně

BLUES-JAZZOVÉ VEČERY - Pavel Čermák & Marek Macek
Náchodské dvoučlenné seskupení v obsazení kytara – kontrabas, hrající převážně jazzové standardy. V repertoáru mají vlastní úpravy skladeb například od G. Gershwina, A. C. Jobima, M. Davise a dalších jazzových velikánů.
Rezervace míst na tel.: 735 165 949 nebo na recepci hotelu.                                              Vstupné: 90 Kč

Richard Pogoda uvádí ke 100. narozeninám MIROSLAVA HORNÍČKA

VZPOMÍNKOVÉ „HOVORY H“
Olomoucký hudební redaktor Richard Pogoda zasvěti l   celou profesní kariéru kabaretu a divadlu malých forem. Jako zpívající swingový pianista měl vzácnou možnost spolupracovat 12 let s Miroslavem Horníčkem. Jubilejní vzpomínání na společné 
zážitky bude okořeněno písněmi u klavíru, které měl nejraději. Swingem pulzující písně budou zvukově obohaceny saxofonistou Miroslavem Švihálkem.
Předprodej ve stolovém uspořádání od 17. září 2018                   Vstupné: 90 Kč

                     Vstupné: 90 Kč  

Akce se koná ve vinárně Hotelu U Beránka

BESEDA na téma „Co se vařilo a jedlo na Náchodsku aneb z receptářů našich babiček“
Skladba jídelníčku však byla dříve trochu jiná, než jak ji známe dnes. Přijďte si poslechnout, co tvořilo součást každodenního jídelníčku našich předků v našem regionu.
Rezervace míst na tel.: 735 165 949 nebo na recepci hotelu.                                              Vstupné: 30 Kč

One Man Show

říjen 2018

Připravujeme 

Čtvrtek 

4. října 2018 
v 19.00 hodin

Středa 
10. října 2018 

v 19.00 hodin

Sobota 

13. října 2018 
v 19.00 hodin

 Neděle 
14. října 2018 

v 15.00 hodin

Úterý 
16. října 2018 

v 10.00 hodin

Čtvrtek 
18. října 2018 

v 18.00 hodin

Úterý 

23. října 2018 
v 19.00 hodin

Středa 
24. října 2018 

v 19.00 hodin

Čtvrtek 

25. října 2018 
v 19.00 hodin

Pátek 
26. října 2018 

v 19.00 hodin

Středa 
31. října 2018 

v 19.00 hodin

Čtvrtek 

1. listopadu 2018 
v 18.00 hodin

2. koncert ab. cyklu - skupina „K“

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

Připravujeme

Nepropásněte 
Středa     7. listopadu 2018 v 19.00 hodin Pantheon Producti on - ELLING A KJELL BJARME aneb CHVÁLA BLÁZNOVSTVÍ Předprodej již probíhá Vstupné: 300 Kč, 280 Kč, 260 Kč 

Čtvrtek    8. listopadu 2018 v 19.00 hodin Východočeské divadlo Pardubice - KISS ME, KATE - slavný americký muzikál   Předprodej již probíhá Vstupné: 340 Kč, 320 Kč, 300 Kč 

Středa  14. listopadu 2018 v 19.00 hodin SVĚTLO AKUSTICKY 2018 – koncert ANNY K. Předprodej již probíhá Vstupné: 360 Kč, 340 Kč, 320 Kč 

Čtvrtek  15. listopadu 2018 v 19.00 hodin ŽALMAN & Spol 2018 - PADESÁT LET NA SCÉNĚ Předprodej již probíhá Vstupné: 190 Kč, 180 Kč, 170 Kč

Úterý    4. prosince 2018 v 19.00 hodin Divadlo Pod Palmovkou Praha - ZAMILOVANÝ SHAKESPEARE – romanti cká komedie Předprodej od 2. říj na 2018 Vstupné: 320 Kč, 300 Kč, 280 Kč

Čtvrtek  13. prosince 2018 v 19.00 hodin Nordproducti on - PŘÍBĚH JEDNOHO HRADU – divadelní komedie Předprodej od 2. října 2018 Vstupné: 260 Kč, 240 Kč, 220 Kč

Úterý  18. prosince 2018 v 19.00 hodin VÁNOČNÍ KOMETA - PETR KOLÁŘ s komorním doprovodem Předprodej od 18. října 2018 Vstupné: 270 Kč, 250 Kč, 230 Kč 

Středa  19. prosince 2018 v 16.30 a v 19.30 hodin VÁNOČNÍ KONCERT 2018 – orchestr V. Hybše, P. Břínková a další hosté Předprodej od 15. října 2018 Vstupné: 290 Kč, 270 Kč, 250 Kč 

Pondělí    7. ledna 2019 v 19.00 hodin Divadlo Járy Cimrmana - VRAŽDA V SALÓNNÍM COUPÉ Předprodej od 6. listopadu 2018 Vstupné: 440 Kč, 420 Kč, 400 Kč

2. představení v rámci „MODRÉHO“ abonmá

2. představení v rámci „ZELENÉHO“ abonmá



1ÚVODNÍK

Před sto lety došlo k význam-
né události, která znamenala zlom 
v dosavadním vývoji celého našeho 
území – 28. října 1918 vzniklo sa-
mostatné Československo. Po všeo-
becném strádání vzešlém z prv-
ní světové války se tak lidé mohli 
i přes počáteční útrapy radovat, 
monarchie byla poražena. Náchod-
ským bylo vyhlášení samostatného 
československého státu oznámeno 
ještě týž den ve večerních hodi-
nách tehdejším starostou Josefem 
Čížkem z balkónu Hotelu U Berán-
ka. Tento okamžik je připomínán 
pamětní deskou, která je umístěna 
na budově.

Říjnové události jsou v Náchodě 
připomínány již od začátku letošní-
ho roku, a to výstavami, koncerty 
nebo speciálními akcemi, do jejichž 
organizace jsou zainteresovány nej-
různější instituce – Muzeum Ná-
chodska, Státní okresní archiv, 
Pevnost Dobrošov, pěchotní srub 
Březinka a další. 

 „Zažít“ nelehké i šťastné chví-
le roku 1918 budete moci i vy, a to 
v neděli 21. října 2018 od 14 hodin 
na Masarykově náměstí v Nácho-
dě, kde pro vás bude připravena re-
konstrukce historických událostí, 
které navždy poznamenaly osudy 
nejen náchodských obyvatel. Díky 
pomoci spolku SPONA ze Suchého 
Dolu a příslušníků Spolku vojenské 
historie – 6. praporu polních Mys-
livců Náchod se Náchoďané přene-
sou do okamžiku, kdy byla z balkó-
nu Hotelu U Beránka z úst starosty 
města Náchoda vyhlášena samo-
statnost naší republiky. Zažijete tak 
neopakovatelnou atmosféru sto let 
starých událostí. O půl hodiny poz-
ději, tedy v 14.30 hodin, bude před 
budovou nové radnice příznačně 
na Masarykově náměstí odhale-
na busta prvního československé-
ho prezidenta Tomáše Garrigua 
Masaryka. Následovat budou ko-

mentované prohlídky výstavy Osu-
dové osmičky 20. století v Nácho-
dě a v 16.15 hodin bude v parku 
u čerpací stanice Benzina vysazen 
„strom svobody“.

Velkolepé oslavy propuknou pří-
mo v den výročí, tj. 28. října. Od-
startují ve 14 hodin, a to slavnost-
ní akademií členů Sokola Náchod, 
jež proběhne v budově sokolovny. 
V 16.30 hodin se v Městském diva-
dle Dr. Josefa Čížka uskuteční kon-
cert Police Symphony Orchestra. 
Oslavy pak vyvrcholí v 19 hodin oh-
ňostrojem z náchodského zámku.

V listopadu se náchodští mohou 
těšit na již třetí vydání unikátní 
retrospektivní publikace Náchod 
včera a dnes, kde budeme moci 
díky fotografi ím Fotoklubu Náchod 
zhodnotit proměnu města „od vče-
rejška k dnešku“. Vernisáž výsta-
vy spojená s křtem knihy proběh-
ne v pátek 16. listopadu v 17 hodin 
v budově staré radnice na Masary-
kově náměstí. O den později, 17. lis-
topadu se v prostorách Městského 
divadla Dr. Josefa Čížka uskuteční 
Prvorepublikový taneční večer po-
řádaný náchodskými skauty ve spo-
lupráci s pěveckým sborem Hron.

Období první republiky bylo 
v Náchodě bohaté i na výstavbu 
různých objektů, jejichž propraco-
vanost a funkčnost lze obdivovat 
dodnes. Výstavu mapující vybrané 
stavby můžete zhlédnout u koste-
la sv. Vavřince na Masarykově ná-
městí do konce října. Pokud se bu-
dete chtít po stopách těchto budov 
„projít“, v Městském informačním 
centru je vám k dispozici brožura 
s mapou, která veškeré informace 
shrnuje. 

Na oslavy 100 let 
vzniku Československa 

srdečně zvou Jana Somernitzová, 
Lucie Dostálová a Richard Švanda.
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2 NÁCHODSKÝ ZPRAVODAJZPRÁVY Z RADNICE

Zprávy 
z radnice
Rada města Náchoda 
27. srpna 2018
Jednání rady města se zú-
častnilo osm radních, jeden 
byl omluven. Číselný popis 
u zprávy představuje poměr hlasů 
při hlasování PRO – PROTI – ZDRŽEL SE.

Výroční zpráva 
– Městská knihovna 7-0-0

 RM vzala na vědomí výroční zprávu 
za rok 2017 Měs. knihovna Náchod, o.p.s.
Majetkoprávní úkony obce

 RM schválila pověření odboru investic 
a rozvoje města k administrativnímu za-
jištění výměny oken v bytech v majetku 
města Náchoda na adrese Dvořákova č. p. 
1346 v Náchodě do 31. 10. 2018. 7-0-0

 RM schválila v souvislosti s výstavbou 
lávek přes řeku Metuji v Bražci, u zimní-
ho stadionu a v Montaci smlouvu o zří-
zení věcného břemene se společností Po-
vodí Labe, státní podnik. Věcné břemeno 
bude zřízeno na pozemkových parcelách 
Povodí Labe č. 473, č. 475/37, č. 475/38,  
č. 485, č. 486, všechny v k. ú. Staré Měs-
to nad Metují a dále na pozemkových par-
celách č. 786/45, č. 2058/33, obě v k. ú. 
Náchod. Smlouva se uzavírá na dobu neu-
rčitou. 8-0-0

  RM schválila smlouvu o smlouvě bu-
doucí o zřízení věcného břemene se spo-
lečností GasNet, s.r.o. Plynárenské za-
řízení bude umístěno pod povrchem 
pozemkové parcely č. 1143/11, č. 2058/3 
a č. 2058/40 v ulici Raisova. Celková dél-
ka trasy plynárenského zařízení uložené-
ho v pozemkových parcelách města má 
být cca 28,5 m. 8-0-0

 RM schválila smlouvu o smlouvě budou-
cí o zřízení věcného břemene-služebnosti 
se společností ČEZ Distribuce, a.s. Kabelo-
vé vedení nízkého napětí bude umístě-
no pod povrchem pozemkové parcely  
č. 649/1 v Bělovsi v předpokládané délce 
cca 22 m.  8-0-0

 RM schválila smlouvu o výpůjčce s pří-
spěvkovou organizací Základní škola T. 
G. Masaryka. Smlouvou o výpůjčce se pří-
spěvkové organizaci předává do bezplat-
ného užívání kamerový systém. Smlouva 
se uzavírá na dobu neurčitou s účinností 
od 1. 9. 2018. 8-0-0

 RM schválila smlouvu o výpůjčce se 
Zdravotnickou záchrannou službou Králo-
véhradeckého kraje, týkající se bezplatné-
ho užívání nebytových prostorů v I. nad-
zemním podlaží budovy polikliniky čp. 
738 v ulici Němcové, o výměře 192,51 m2, 
které budou využity za účelem zajištění 
přednemocniční neodkladné péče a pro 
další poskytované činnosti s tím souvise-
jící. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou 
s účinností od 1. 9. 2018. Vypůjčitel bude 
hradit energie a náklady za služby. 8-0-0

 RM schválila v souvislosti s výstavbou 
bezkontaktní myčky aut v Bělovsi smlou-
vu o zřízení věcného břemene se spo-
lečností MJ.T GROUP CZECH, a.s. Věcné 
břemeno spočívá v uložení vodovodní 
přípojky pod povrchem pozemkové par-
cely č. 560/3 a č. 560/4, dále vodoměrné 
šachty pod povrchem pozemkové par-
cely č. 560/4 a kanalizační přípojky pod 
povrchem pozemkové parcely č. 734/11  
a č. 734/12. Vodovodní přípojka, vodoměr-
ná šachta a kanalizační přípojka zasahu-
je do pozemkových parcel města v celko-
vé délce 16 m. Smlouva se uzavírá na dobu 
neurčitou. 8-0-0

 RM schválila pachtovní smlouvu, kte-
rou se žadatelce přenechává do užívá-
ní část pozemkové parcely č. 711/1, díl  
č. 2 o výměře 146 m2 v katastrálním úze-
mí Náchod pro zřízení zahrádky. Smlouva 
se uzavírá na dobu neurčitou s účinností 
od 1. 9. 2018. 8-0-0

 RM souhlasila s umístěním sídla společ-
nosti MUDr. Jiří Tříska s.r.o. v budově poli-
kliniky v ulici Němcové č.p. 738, Náchod. 
 8-0-0
Déčko Náchod 8-0-0

 RM souhlasila s novým zněním Řádu ve-
řejného parku Déčko, s účinností od 1. 9. 
2018.

 RM schválila navýšení rozpočtu 
o 11.000 Kč pro SVČ Déčko, Náchod sou-
časně schvaluje úpravu limitu na platy 
pro rok 2018 na celkovou výši 131 000 Kč.
Výběrové řízení na jednatele Technic-
kých služeb Náchod s. r. o. 8-0-0

 RM ustanovila výběrovou komisi ve slo-
žení: Jan Birke, Ing. Pavla Maršíková, Mi-
roslav Brát, Ing. Jan Čtvrtečka, Mgr. Hana 
Mílová, Ing. Ladislav Šimek a Michal Kvě-
toň.

TELEGRAFICKY:
 RM vzala na vědomí Zprávu o činnosti 

Městského informačního centra Náchod 
za období leden – červen 2018. 8-0-0

 RM schválila dotaci pro organizaci Ko-
morní orchestr Slávy Vorlové ve výši 
15.000 Kč na úhradu nákladů na dopravu 
a na pronájem notového materiálu pro 
koncertní vystoupení orchestru při osla-
vách založení obce Uhelná Příbram na Vy-
sočině. 8-0-0

 RM neschválila každoroční příspěvek 
Svazu cestovního ruchu Kladské pomezí, 
z.s., ve výši 5 Kč na občana za účelem vy-
tvoření projektového fondu organizace.  
 8-0-0

 RM schválila dotaci pro pana Mgr. Jaro-
slava Štěpána ve výši 15.000 Kč na úhra-
du nákladů spojených s účastí na mezi-
národní vědecké expedici MONOXYLON 
3, která proběhne v roce 2019 v Egejském 
moři v Řecku. Žadatel poskytne Městské 
knihovně Náchod po jednom výtisku knih 
o expedicích a uspořádá tři přednášky 
na II. stupních náchodských základních 
škol. 8-0-0

 RM souhlasila s přijetím účelově urče-

ného finančního daru Základní škole Ná-
chod-Plhov od společnosti WOMEN FOR 
WOMEN, o.p.s. v celkové výši 10.670 Kč 
v rámci projektu Obědy pro děti.  8-0-0

 RM schválila dotaci pro Římskokato-
lická farnost – děkanství Náchod ve výši 
49 tis. Kč na nátěr kopulí a šikmých částí 
střechy pod kopulemi. 8-0-0

 RM souhlasila s cenovou nabídkou a vy-
stavením objednávky na realizaci dočas-
né parkovací plochy v ul. Nemocniční fir-
mě Vše pro stavby s.r.o, Praha 3. 8-0-0

Rada města 31. srpna
Jednání rady města se zúčastnilo osm rad-
ních, jeden byl omluven.
Žádost ZŠ, Náchod, Komenského 8-0-0

 RM souhlasila s přijetím účelově ur-
čeného finančního daru Základní škole, 
Náchod, Komenského 425 od společnos-
ti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. v celko-
vé výši 17.637 Kč v rámci projektu Obě-
dy pro děti. 
Majetkoprávní úkony obce 8-0-0

 RM souhlasila se závěrečnou zprávou 
o průběhu likvidace Bytového podniku 
Náchod v likvidaci, včetně výše likvidač-
ního zůstatku 398 732 Kč, který byl převe-
den na zvláštní účet Ministerstva financí 
ČR. 
Ochranné sítě a oplocení na dětské hřiš-
tě Pod Homolkou 8-0-0

 RM souhlasila s cenovou nabídkou a vy-
stavením objednávky na akci: „Ochranné 
sítě a oplocení na dětské hřiště Pod Ho-
molkou“ firmě B plus P spol. s r. o., Čer-
vený Kostelec.
Aktualizace plánů ÚSES správního 
obvodu ORP Náchod 8-0-0

 RM schválila pořadí předložených na-
bídek na veřejnou zakázku „Aktualiza-
ce plánů ÚSES správního obvodu ORP 
Náchod‘‘ a uzavření smlouvy o dílo 
s účastníkem na 1. místě – Ing. arch. Ja-
roslav Novák CSc., Praha 5.
Jednání s dodavatelem 
víceúčelového hřiště  8-0-0

 RM souhlasila se záměrem sepsání do-
hody o narovnání a pověřila místostaros-
tu Ing. Čtvrtečku jednáním s firmou VY-
SSPA Sports Technology s.r.o. o dalším 
postupu a jednáním o změně projektové 
dokumentace týkající se změny podloží 
stavby a odvodnění plochy.
Rozvoj informačních a komunikačních 
systémů města Náchod 8-0-0

 RM schválila pořadí nabídek na veřej-
nou zakázku Rozvoj informačních a ko-
munikačních systémů města Náchod, část 
E): Systém pro správu radiostanic a uza-
vření smlouvy o dílo s účastníkem na  
1. místě – KOMS Mělník a.s., Mělník.

 RM schválila pořadí nabídek na veřej-
nou zakázku Rozvoj informačních a ko-
munikačních systémů města Náchod, část 
H): „Elektronické úřední desky“ a uzavře-
ní smlouvy o dílo v předloženém znění 
s účastníkem na 1. místě – emam s.r.o., 
Blansko.
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Rada města Náchoda 10. září 2018
Jednání rady města se zúčastnilo osm rad-
ních, jeden byl omluven.
Majetkoprávní úkony obce

 RM schválila smlouvu o smlouvě bu-
doucí o zřízení věcného břemene-služeb-
nosti se společností ČEZ Distribuce, a.s. 
Kabelové vedení nízkého napětí bude 
umístěno pod povrchem pozemkové par-
cely č. 1149/1 v katastrálním území Ná-
chod v předpokládané délce cca 6 m.  
 8-0-0

 RM v souvislosti s předáním budovy 
čp. 1303 v ulici Palachova (budova soudu) 
schválila výpovědi smluv o výpůjčce s tří-
měsíční výpovědní lhůtou uzavřené s or-
ganizacemi: Centrum pro integraci osob 
se zdravotním postižením Královehradec-
kého kraje, o.p.s., TyfloCentrum Hradec 
Králové o.p.s., smlouva o výpůjčce neby-
tových prostor a movitých věcí, Sdružení 
zdravotně postižených Náchod, z.s., Kon-
federace politických vězňů ČR, Český svaz 
bojovníků za svobodu, Liga proti rakovi-
ně Náchod, z.s. a Spolek přátel vojenské 
historie – 6. prapor polních myslivců Ná-
chod. Všechny smlouvy budou ukončeny 
uplynutím tříměsíční výpovědní lhůty, tj. 
k 31. 12. 2018 a uložila odboru správy ma-
jetku a financování jednat se všemi orga-
nizacemi o novém umístění jejich kance-
láří. 8-0-0
Smlouvy o dotacích 8-0-0

 RM schválila smlouvy o poskytnutí do-
tací z rozpočtu města Náchoda pro Ko-
morní orchestr Slávy Vorlové a pro dě-
kanství Náchod.
Žádost o čerpání fondu 8-0-0

 RM schválila čerpání fondu investic 
ve výši 140 tis. Kč pro Základní umělec-
kou školu, Náchod. Finanční prostředky 
budou použity na generální opravu kla-
vírního křídla Scholze mod. V. opus 9 300. 
Správa budov Náchod, s.r.o. 8-0-0

 RM schválila, že každá plánovaná nebo 
zjištěná investice nad 40 tis. Kč (např. od-
stranění havarijního stavu) na svěřeném 
bytovém nebo nebytovém fondu v ma-
jetku města Náchoda, bude konzultová-
na s hlavní účtárnou města. V případě, 
že se bude jednat o investici, objednávku 
na požadované práce vystaví Město Ná-
chod. Správa budov Náchod (dle mandát-
ní smlouvy) zajistí provedení prací, prů-
běžnou kontrolu a převzetí díla. Každý 
náklad nad 40 tis. Kč bude konzultován 
s účtárnou města individuálně.

 RM uložila odboru investic a rozvoje 
města zahrnout do návrhu rozpočtu 2019 
zřízení nových přípojek u čp. 2013 a čp. 
391 v Běloveské ulici.
Autorský dozor na akci – Minerálkovod 
Běloves v Náchodě 8-0-0

 RM souhlasila s cenovou nabídkou a vy-
stavením objednávky na zajištění autor-
ského dozoru na akci – minerálkovod 
Běloves v Náchodě, společnosti VODIS Olo-
mouc s.r.o., Olomouc.
Projektová dokumentace ZŠ Komenské-

ho – Českoskalická 8-0-0
 RM schválila uzavření objednávky pro 

PROXION s. r. o., Náchod, na vypracová-
ní projektové dokumentace včetně vy-
jádření, stanovisek a žádosti o stavební 
povolení, pro energetická opatření budo-
vy na školním pozemku ZŠ Komenského 
v Náchodě.
Úprava kontejnerových stání  8-0-0

 RM souhlasila s uzavřením dohody 
o výstavbě v ochranném pásmu teplár-
ny v rámci realizace kontejnerového stá-
ní, ul. Příkopy u čp. 1102.
Realizace dočasné parkovací plochy 
v ulici Nemocniční 8-0-0

 RM souhlasila s cenovou nabídkou a vy-
stavením objednávky na realizaci dočasné 
parkovací plochy v ulici Nemocniční – do-
pravní značení a zajištění ochrany inže-
nýrských sítí firmě Vše pro stavby s.r.o, 
Praha 3.
Žádost o podporu sportovního klubu 
HOLKEY Náchod z.s. 8-0-0

 RM schválila podporu nově vzniklé-
ho sportovního klubu HOLKEY Náchod 
z.s. ve formě zvýhodněné ceny proná-
jmu ledové plochy Zimního stadionu Ná-
chod určené sportovním klubům a dotaci 
pro tento klub ve výši 16.650 Kč na úhra-
du pronájmu ledové plochy Zimního sta-
dionu Náchod na rok 2018 a zahrnutí fi-
nanční částky ve výši 56.500 Kč určenou 
na úhradu pronájmu ledové plochy Zim-
ního stadionu Náchod do návrhu rozpoč-
tu města na rok 2019.
Akcie Beránek Náchod a. s. 8-0-0

 RM uložila společnosti Beránek Náchod 
a.s., aby prohlásila všechny nevrácené ak-
cie za neplatné ke dni 11. 9. 2018.

 RM schválila, aby akcie o jmenovité 
hodnotě 1.000 Kč byly nově vydány jako 
jedna hromadná akcie.
Vybudování a úprava parkovacích ploch 
a zastávky BUS v Náchodě, předložení žá-
dosti o dotaci na KHK 8-0-0

 RM souhlasila s předložením žádosti 
o dotaci do programu Dotace na indivi-
duální účel – jednorázové akce – 18RGI02 
vyhlášeného Královéhradeckým krajem 
na vybudování a úpravy parkovacích 
ploch a zastávky BUS v Náchodě ve výši 
4,7 mil. Kč a s předložením žádosti na in-
dividuální účel – na vyvolanou akci – 
na vybudování kanalizace v souvislosti 
se stavbou nemocnice v Náchodě na rok 
2019 ve výši 3,5 mil. Kč do rozpočtu kraje.
Parkovací místo – ul. Dobrovského

 RM souhlasila se záměrem povolení 
stavby parkovacího místa.

TELEGRAFICKY:
 RM vzala na vědomí převod skateparku 

při atletickém stadionu Hamra v Nácho-
dě zpět pod správu Sportovních zařízení 
města Náchoda. 8-0-0

 RM neschválila dotaci pro organiza-
ci Muzeum Náchodska, ve výši 5.000 Kč 
na tisk velkoformátových panelů (5 pane-
lů á 1000 Kč), které budou obsahovat ko-

mentované obrazové dokumenty ke stát-
nímu znaku, státní vlajce, heslu Pravda 
vítězí a hymně Kde domov můj a budou 
umístěny v pěti dosud prázdných oknech 
– výlohách výstavní síně Muzea Náchod-
ska v Tyršově ulici čp. 247. 6-0-2

 RM schválila nákup 1 ks panelu měření 
rychlosti typu RMR – 2 od společnosti Em-
pesort, s.r.o. Valašské Meziříčí za nabíd-
kovou cenu 66.025 Kč bez DPH ke zvýšení 
bezpečnosti silničního provozu na silnici 
I/33 – ulice Kostelecká. 8-0-0

 RM schválila vystavení objednávky 
společnosti BEZEDOS s.r.o., Velké Poříčí, 
na provedení zemních prací a odvoz ma-
teriálu z víceúčelového hřiště Hamra.  
 8-0-0

 RM schválila uzavření dodatku 
ke smlouvě o dílo na stavbu „Chodník 
a veřejné osvětlení na Mánesově nábře-
ží v Náchodě“ se zhotovitelem Alprim CZ 
s.r.o., Velké Poříčí. 8-0-0

 RM schválila uzavření objednávky pro 
BEZEDOS s.r.o., Velké Poříčí na dodávku 
oplocení areálu bývalé Tepny. 8-0-0

 RM souhlasila se záměrem zateplení 
části objektu chaty Zvonička v Peci pod 
Sněžkou a zadáním projektové dokumen-
tace pro rekonstrukci části objektu. 8-0-0

 RM schválila uzavření Dohody o na-
rovnání, která je současně dodatkem č. 1 
Smlouvy o dílo v předloženém připomín-
kovaném znění. 8-0-0

Zastupitelstvo města 17. září 2018
projednalo:
1. Majetkoprávní úkony obce
2. Rozbor hospodaření za I. pololetí 2018
3. Změnu rozpočtového výhledu na rok 
2018
4. Pořízení Změny č. 2 Územního plánu 
Náchod
5. Úvěr Dokořán – Smlouvu o úvěru 
6. Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpoč-
tu města Náchoda 
7. MAS Stolové hory – členský příspěvek 
na období 2018–2022
8. Smlouvu o úvěru – Stacionář Cesta Ná-
chod z.ú.
9. Dohodu o partnerství a spolupráci mezi 
městem Náchod a městem Ťačiv
10. Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpoč-
tu města Náchoda – podpora de minimis
11. Revokaci usnesení z 18. 6. 2018
12. MěSSS Marie – dodatek ke smlouvě  
č. SMF/3/2018 o plnění závazku veřejné 
služby obecného hospodářského zájmu
13. Rozpočtová opatření 
14. Vyřazení dlouhodobého hmotného 
majetku
15. Dodatek ke smlouvě č. SMF/5/2018 
o poskytnutí dotace z rozpočtu města 
Náchoda
Jednání zastupitelstva města se zúčastnilo 
23 zastupitelů, později 24, tři byli omluveni.
Veškeré materiály pro jednání zastupite-
lů včetně návrhu usnesení k jednotlivým 
bodům najdete na adrese:
http://www.mestonachod.cz
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Ve středu 17. října 2018 se již po deva-
tenácté uskuteční celonárodní sbírka Bílá 
pastelka. Dobrovolníci vyrazí s kasička-
mi po městě, aby podpořili tuto sbírku. 
Za minimální příspěvek 30 Kč nabídnou 
zájemcům bílou pastelku a záložku s ka-
lendářem na rok 2019. Každý, kdo si koupí 
pastelku, podpoří zejména tyto projekty 
SONS ČR, z. s., Tyfl oservisu, o.p.s. a kraj-
ských Tyfl oCenter: výcvik vodicích psů; 
odstraňování dopravních, orientačních 
a dalších bariér, se kterými se nevidomí 
každodenně potýkají na ulicích, v doprav-
ních prostředcích a v budovách; přípra-
vu pro rekvalifi kaci a vstup na pracov-
ní trh (práce s počítačem, masérský kurs 
a další povolání); volnočasové a sportov-
ní aktivity; vydávání časopisů pro nevi-
domé; převod tištěných knih do podoby, 
ve které je mohou nevidomí číst za po-
moci počítače. Značná část prostředků se 
použije na služby spojené s návratem lidí 
osleplých v dospělosti zpět do běžného ži-
vota (nácvik prostorové orientace a chůze 
s bílou holí, výuku Braillova písma, zvlá-
dání práce v domácnosti poslepu a další). 
V roce 2017 činil celostátní výtěžek sbírky 
2.760.152 Kč.                            Aleš Podlešák

Bílá pastelka opět 
v Náchodě!

        
KRONIKA narození a svatby v srpnu
V srpnu 2018 se narodilo:
9 náchodských občánků

Byli oddáni v srpnu:
 3. 8. Michal Horák, Červený Kostelec 
  Nikola Rejchrtová, Hronov
 4. 8. Václav Lukášek, Pohoří 
  Dita Malinová, Pohoří
 11. 8. Jakub Roth, Police nad Met.
  Kateřina Jarolímková, Náchod
  Jiří Řízek, Smiřice
  Eva Bechyňová, Náchod
  Jan Fuchsa, Pardubice
  Lucie Bajlová, Náchod
 17. 8. Pavel Rosek, Zábřeh
  Martina Zajícová, Červená Hora

 18. 8. Jan Rousek, Náchod
  Jana Kaválková, Kramolna
  Pavel Vyskočil, Náchod
  Dana Dintarová, Nové Město n.Met.
  Jan Hořejš, Praha
  Tereza Ticháčková, Praha
  Jakub Tichý, Libchyně
  Kristýna Brychtová, Dolní Radechová
 25. 8. Marek Manda, Praha
  Denisa Drbohlavová, Praha 
  Jiří Kaufman, Hronov
  Kateřina Snášelová, Náchod
 31. 8. Michal Žák, Broumov
  Pavlína Rohlenová, Broumov

SVOZ ODPADŮ – harmonogram

Sváženy budou následující odpady: 
a) nádoby od barev, znečištěné štětce, elektrické spotřebiče (zářivky, výbojky, televizo-

ry, počítače, chladničky a mrazničky, pračky, sušičky, myčky nádobí, sporáky apod. 
– spotřebiče nerozebírejte a předávejte kompletní), elektrické články a akumuláto-
ry, barvy, motorové oleje a fi ltry, 

b) nábytek, sanitární zařízení, koberce atd.
Větve, listí, tráva a další velkoobjemový rostlinný odpad je svážen samostatně (jaro 
a podzim), tudíž při pololetním svozu nebezpečných odpadů a velkoobjemových od-
padů svážen nebude! 
Stavební odpad se nesváží, neboť se nejedná o komunální odpad (tento odpad je mož-
no za úplatu uložit přímo ve sběrném dvoře)!

Pátek: 12. října 2018
Klínek – prodejna 16.30 – 16.45 hod.
Sokolská (u Vatikánu) 16.55 – 17.10 hod.
Bezručova, Vojanova (u trafa) 17.25 – 17.40 hod.
Smetanova, V Zátiší (u hřiště) 17.45 – 18.00 hod.

Sobota: 13. října 2018
Dobrošov – náves 8.00 – 8.15 hod.
Jizbice – u prodejny 8.20 – 8.35 hod.
Lipí – náves 8.40 – 8.55 hod.
Sídliště U nemocnice (u prodejny) 9.00 – 9.15 hod.
Kladská (parkoviště u Pekáren) 9.45 –  10.00 hod.
Pavlišov u prodejny 10.15 –  10.30 hod.
Horní Babí u školy 10.35 – 10.50 hod.
Ryšavého/Lesní 10.55 – 11.10 hod.
Malé Poříčí, naproti zastávce ČD 11.15 – 11.30 hod.
Běloves, 1.máje (k Brodu) 11.45 – 12.00 hod.
Za Kapličkou (u rybníka) 12.15 – 12.30 hod.
Sídliště Plhov (před prodejnou Verner) 12.35 – 12.50 hod.
Bražec (Novoměstská u rybníka) 13.05 – 13.20 hod.
Bražec (Drtinovo nám.) 13.25 –  13.40 hod.
Sídliště Branka (parkoviště) 13.50 –  14.05 hod.

Staré věci nepatří do starého železa
Muzeum Náchodska si Vás dovoluje 

pozvat na sbírku předmětů z éry ČSSR.

KDY: 23. 10. 2018 (15.00 -16.00 hod.)

KDE: v přednáškové místnosti muzea  
v 1. patře Staré radnice (čp. 1) na Masarykově náměstí 

v Náchodě

Za Váš zájem a podporu předem děkujeme!

Více informací: www. muzeumnachod.cz a Fb Regionální muzeum v Náchodě

KVALIFIKAČNÍ KURZ
KVALIFIKAČNÍ KURZ PRO PRACOVNÍKY 

V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Místo: Středisko volného času Háčko
Manželů Burdychových 245
Červený Kostelec

Termín: Leden - květen 2019
Výuka jednou za 14 dní vždy v pátek a sobotu

Rozsah: 157 hodin teorie
30 hodin praxe

Cena: 7 500 Kč

Komu je kurz určen: Kurz je určen pro všechny pracovníky v sociálních službách. 
Cílem je komplexní rozšíření znalostí, dovedností a schopností v oblasti sociální 
práce, sociální péče a sociální pomoci. Je sestaven podle požadavků zákona 
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a splňuje zcela požadavky zákona na kvalifikaci 
pracovníků v sociálních službách.

Více informací: webové stránky Háčka, sekce vzdělávání
http://hacko.ochck.cz/vzdelavani

Kontaktní osoba: Mgr. Jana Špeldová
Telefon: 491 610 303
Email: speldova@hospic.cz

Háčko je střediskem Oblastní charity Červený Kostelec se sídlem: 5. května 1170, 549 41 Červený Kostelec
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Beseda „Tajná společenství a náboženské sekty na Náchodsku“
Tajná společenství jsou uskupením osob, do nichž normál-

ní člověk nemá možnost vstoupit. Jejich členy se mnohdy stáva-
jí významné osobnosti, které později spolurozhodují o osudech 
nás všech. Také mnozí Náchoďané byli členy takových uskupení. 
Ale na Náchodsku působily i náboženské sekty, o nichž se mno-
ho neví. Přijďte tedy poodhalit roušku tajemství těchto skupin 
a dozvědět se něco o jejich působení v našem regionu. Beseda se 
bude konat ve čtvrtek 18. 10. 2018 od 18 hodin ve vinárně hotelu 
U Beránka v Náchodě. Přednášet bude Richard Švanda. 

Beseda „Co se vařilo a jedlo na Náchodsku 
aneb z receptářů našich babiček“ 

„Žádná láska není tak opravdová, jako láska k jídlu,“ prohlásil 
George Bernard Shaw. A skutečně lásku k jídlu zná každý z nás 
a znali ji i naši předci. Skladba jídelníčku však byla trochu jiná, 
než jak ji známe dnes. Přijďte si poslechnout, co tvořilo součást 
každodenního jídelníčku našich předků v našem regionu, jaké 
kuriozity se vařily a co dobrého jste si mohli dát v náchodských 
restauracích a hospodách. Beseda se bude konat ve čtvrtek 1. 11. 
2018 od 18 hodin ve vinárně hotelu U Beránka v Náchodě. Před-
nášet bude Richard Švanda.

Zajímavé besedy 
na zajímavá témata

Dne 1. září 2018 si Sbor dobrovolných hasičů v Náchodě-Bě-
lovsi připomněl 135 let od svého založení. Letošní osmičková 
výročí jsou z pohledu běloveských hasičů také důležitá, neboť 
i s nimi jsou tato výročí svázána. Cesta, kterou ale museli hasi-
či ujít k dnešním oslavám, byla hodně klikatá. Už v roce 1869 se 
pokusila místní jednota Sokola vytvořit v Náchodě oddíl hasičů. 
Nepovedlo se. Teprve v roce 1883 se dobrovolníci z řad místních 
obyvatel sešli a založili Dobrovolný svaz hasičů v Bělovsi. Prv-
ním předsedou běloveského sboru se stal Čeněk Hejzlar a velite-
lem František Loquens, jehož vystřídal Josef Bavor. Už roku 1884 
získali běloveští hasiči ruční stříkačku firmy Smekal a dřevěné 
berlovky. Krom toho se jim podařilo získat vlastní výcvikový pro-
stor. Financování sboru probíhalo jen formou členských příspěv-
ků, dobrovolných darů a peněžních částek získaných pořádáním 
plesů a tanečních zábav. Ty se staly reprezentativní záležitostí, 
a proto nepřekvapí, že první hasičský ples v Bělovsi uspořáda-
li místní hasiči v Řezníčkově hospodě již 5. ledna 1890. Hasič-
ská zbrojnice byla pro místní hasiče dokončena v listopadu 1892. 
Sloužila až do roku 1968, kdy byla dokončena nová, v níž hasiči 
slouží dodnes. Ve zmíněném období začali běloveští hasiči pra-
covat na prevenci a čím dál tím více zapojovali do své činnos-
ti mládež. V Bělovsi např. fungovala od roku 1953 dvě žákovská 
požární družstva, která v soutěžích dosahovala dobrých umís-
tění. Na cílovou skupinu mládeže se sbor zaměřuje dosud, např. 

Běloveští hasiči si připomněli 
135 let od svého založení

konáním úspěšného tábora Rescue camp a pořádáním četných 
pohárových požárních soutěží, jako Memoriál Jirky Beka či Bě-
loveský kilo. Mnozí z mladých hasičů dnes reprezentují svůj do-
movský sbor u jiných hasičských jednotek a na mnoha kláních 
v hasičském sportu v Čechách i v zahraničí. Sbor dobrovolných 
hasičů v Bělovsi chrání životy a majetky zdejších obyvatel už 
135 let, a tak mu popřejme, aby se mu tak dařilo i těch nadchá-
zejících dalších 135 let. 

Richard Švanda, kronikář sboru

SDH Jizbice si připomněl 130 let existence zdejších dobrovol-
ných hasičů (1888–2018). Oslavy proběhly na zdejším hřišti. Sta-
rosta sboru Petr Břenda přivítal hosty: za město Náchod mís-
tostarosty Miroslava Bráta a Ing. Jana Čtvrtečku, radního Marka 
Dvorského, dále krajského radního Bc. Pavla Hečka, člena VV 
OSH Jarmilu Grimovou, náchodského děkana Zdeňka Kubeše, zá-
stupce společnosti Atas elektromotory Náchod p. Čepelku a další 
hosty. Po projevu starosta sboru předal ocenění členům sboru, 
městu Náchod, královehradeckému kraji a zástupcům organiza-
cí působících na Jizbici. 

Následovalo žehnání hasičskému praporu, kde se pomyslnými 
kmotry stali místostarostové Náchoda Ing. Jan Čtvrtečka a Mi-
roslav Brát. Žehnání provedl náchodský děkan Zdeněk Kubeš. 
Grafické zpracování znaku praporu provedla sl. Tereza Máslo-
vá, absolventka Umělecko-průmyslové školy v Ústní nad Orlicí, 
jizbická občanka. 

Následovně došlo k předání hasičského vozidla od města Ná-
chod z rukou místostarosty Ing. Jana Čtvrtečky do rukou velitele 
jednotky SDH Josefa Nováka a to předáním symbolického klíče. 

Po těchto oficialitách vystoupily mažoretky Mona Náchod, ha-
siči z Dolní Radechové provedli ukázku vyproštění osoby z hava-
rovaného auta. Automobil zapůjčila Odtahová služba Vik z Pro-
vodova-Šonova. Poslední ukázku předvedli hasiči z Lipí a Bělovse 
a to hašení hořícího domku. 

Během akce byla vystavena stará i nová technika. Hasičský že-
břík z Nového Města nad Metují, nový velitelský vůz z Dobrošo-
va, stará dvoukolová stříkačka Mára 1932 z Lipí. 

Po celou dobu akce probíhaly soutěže pro děti i dospělé. Na sa-
motný závěr oblohu prozářil slavnostní ohňostroj od Jiřího Grosse.

Děkujeme sponzorům akce a to společnosti Bezedos Náchod, 
Atas elektromotory Náchod, Odtahová služba Vik, městu Ná-
chod, Královéhradeckému kraji a další partnerům. V neposled-
ní řadě poděkování patří všem organizacím na Jizbici a lidem, 
kteří přispěli svoji měrou ke zdárnému zorganizování takto vý-
znamné akce.

Za kolektiv hasičů děkuje Petr Břenda – starosta SDH Jizbice

130 let existence hasičů na Jizbici
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Řijnová výročí
Roku 1918: 14. října 1918 se Národní 
rada československá v Paříži prohlá-
sila československou vládou. Týž den 
byla v českých zemích vyhlášena ge-
nerální stávka. 18. října 1918 byla po-
depsána Washingtonská deklarace. To 
spolu s domácími událostmi v průbě-
hu října vedlo k vyhlášení samostat-
né Československé republiky 28. října 
1918. Snahy a touhy generací našich 
předků byly vyslyšeny, Rakousko-
-Uhersko, které rozpoutalo první svě-
tovou válku, bylo v ní poraženo. Český 
národ a jeho vůdcové dovedli využít 
příležitosti, která v historii nepřichází 
tak často. 30. října se Martinskou de-
klarací připojilo k republice Slovensko.
Roku 1938: V prvních dnech října 1938 
musely stovky českých rodin během 
několika málo dnů opustit své domo-
vy v pohraničních oblastech, obsazo-
vaných německou armádou. Zejména 
pro Čechy z Broumovska a Trutnov-
ska bylo Náchodsko prvním cílem, pro 
mnohé novým domovem. 5. října abdi-
koval prezident Beneš a 22. října odle-
těl do Londýna. Od října 1938 do půli 
března 1939 se mluví o tzv. druhé re-
publice.
Další výročí: 16. října 1968 byla pode-
psána dohoda o „dočasném pobytu“ so-
větských vojsk na území Českosloven-
ska.
16. října 1988 zemřel pan Rudolf Beck, 
jeden z mála těch, kdo přežili Terezín. 
To zachytil v knížce Vzpomínky pro 
moji dceru.
17. října 2003 byly slavnostně otevře-
ny nové prostory v přízemí knihovny. 
Pamětníci vědí, že tam bývala prodej-
na obuvi, původně tam byl ovšem plá-
nován autosalon. 
21. října 1883 se narodil Otto Raiman, 
knihkupec a fotograf, díky němuž 
máme zachyceno mnohé z minulosti 
našeho města.
21. října 1933 se narodila spisovatelka 
Zdena Salivarová-Škvorecká. Věnova-
la velké úsilí činnosti exilového vyda-
vatelství české literatury Sixty-Eight 
Publishers v Torontu.
21. října 1983 zemřel JUDr. Jan Chudo-
ba, vrchní policejní rada, který působil 
v těžkých letech 1938–1945 v Náchodě 
a svým statečným chováním zachránil 
mnoho lidí před spáry gestapa. „Od-
měnou“ mu pak bylo věznění v režimu 
komunistickém.
24. října 1648 podepsáním míru vest-
fálského skončila třicetiletá válka 
a spolu s tím i naděje na obnovení sa-
mostatného českého království. 
26. října 1973 zemřel v kanadském exi-
lu JUDr. Josef Kotrlý, v prvorepubliko-
vém Náchodě přední organizátor kul-
turního dění v Náchodě.                (AF)

Konec války nadešel 1918
Naše vlast si letos připomíná jedno 

z nejvýznamnějších jubileí, neboť je tomu 
již 100 let od chvíle, kdy byl přijat prv-
ní zákon nového státu – Československa. 
Počátky vzniku republiky byly velmi tris-
tní. Psal se pátý konec války, zásobova-
cí situace byla neutěšená, na frontě zha-
sínaly životy našich občanů. Zkraje roku 
1918 došlo k několika velkým demonstra-
cím, především dělníků v textilních to-
várnách, volajících po lepším zásobování 
potravinami. Město Náchod mělo sna-
hu situaci opakovaně řešit, leč s malým 
úspěchem. V létě se v Náchodě ve spoji-
tosti s výročími českých dějin uskutečni-
lo několik kulturních akcí. Dne 23. června 
se konal „Jiráskův den“; při této příleži-
tosti byla chata Klubu českých turistů 
na Dobrošově nazvána jménem tohoto 
spisovatele. Bouřlivé události posledních 
měsíců však spěly i v Náchodě ke svému 
vrcholu. Válka končila. Náchod v ní přišel  
o 84 mužů. Další desítky se domů tepr-
ve vracely, někteří s trvale podlomeným 
zdravím. Poté přišel 28. říjen, kdy byl 
v Praze vyhlášen samostatný českoslo-
venský stát a v Náchodě tuto skutečnost 
v sedm hodin večer shromážděnému roz-
jásanému davu obyvatel slavnostně ozná-
mil z balkonového okna hotelu U Beránka 
starosta Josef Čížek. 

Oslavy československé státní samo-
statnosti se v Náchodě konaly 29. října 
1918 od časného rána. Před šestou hodi-
nou rozváželi studenti na kolech po ce-
lém okrese slavnostní vydání Náchod-
ských listů s červeně vytištěným textem 
prvního zákona, který začínal slovy: „Sa-
mostatný stát československý vstoupil 

v život“. Ještě dopoledne se konal obrov-
ský tábor lidu na náměstí. Večer uspořá-
dali studenti lampiónový průvod, který 
končil na náchodském zámku, kde tehdy  
– zřejmě poprvé – zazněla i česká národ-
ní hymna „Kde domov můj“.

Překotné události říjnových dní však 
provázela i neúprosná pomyslná ruka 
smrti. Od počátku října se jako bleskem ší-
řila českými zeměmi pandemie španělské 
chřipky. Ne, že by pocházela ze Španěl-
ska, ale právě v této zemi o ní noviny prv-
ně psaly. Odtud tedy název „španělská“. 
V Náchodě řádila nejvíc právě v době, 
kdy se vyhlašovala republika. V zápisech 
matrik zemřelých můžeme nalézt přímý 
doklad o úmrtí na tuto nemoc u Marie 
Fulkové z Náchoda-Plhova, nebo vojína 
Františka Čejchana z Babí, jenž po příjez-
du domů, kde chtěl trávit dovolenou, one-
mocněl touto chorobou a následně jí pod-
lehl. Bylo by však mylné se domnívat, že 
se jednalo o jediné oběti tohoto onemoc-
nění, neboť těch bychom ke konci října 
napočítali už kolem šesti desítek. 

Rovněž z těchto důvodů byly uzavřeny 
všechny veřejné instituce ve městě – di-
vadla, školy a úřady. Děti se tak poprvé 
do škol vydaly teprve v pátek 8. listopa-
du. První školní den se nevyučovalo, na-
opak bylo nařízeno, aby děti školní slav-
ností uctily památku zemřelých ve válce 
a vzdaly dík představitelům našeho no-
vého státu – pětici mužů 28. října v čele 
s Karlem Kramářem, prvnímu preziden-
tovi T. G. Masarykovi, Edvardu Benešovi 
a M. R. Štefánikovi. 

Richard Švanda
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Historické církevní stavby
9. Modlitebny Církve bratrské a Církve českobratrské evangelické

V tomto pokračování se budeme věnovat dvěma modlitebnám 
protestantských církví v Náchodě, které se shodou okolností na-
cházejí ve stejné ulici – Purkyňově. Funkčně je starší sbor Círk-
ve bratrské čp. 584.

Počátky této církve sahají do poloviny 19. století, kdy v Če-
chách a na Moravě dochází k duchovnímu oživení navazující-
mu na tradici staré Jednoty bratrské a odkaz J. A. Komenského. 
V roce 1868 byla v Bystrém v Orlických horách lidovým nábo-
ženským myslitelem Janem Balcarem založena Svobodná evan-
gelická církev česká. K jejímu ustavení přispěla i Svobodná cír-
kev skotská, působící v sousedním Prusku. Následně, v roce 1880 
v Praze vznikla na základě působení amerických kongregačních 
misionářů z Bostonu, které vedl kazatel Alois Adlof, Svobodná 
církev reformovaná. Obě církve se záhy spojily do jediné Svo-
bodné církve reformované, která dále rostla. Po vzniku Česko-
slovenska se 29. 5. 1919 přejmenovala na Jednotu českobratrskou 
a rozšířila působnost na celou ČSR. Zaměřovala se zvláště na péči 
o sirotky, staré lidi a nemocné a na práci s mládeží. V roce 1951, 
po zrušení náboženských spolků, se k Jednotě českobratrské při-
pojila část věřících ze Slovenska a Těšínska. Vzrůst počtu sloven-
ských a polských členů vedl církev v roce 1967 ke změně svého 
jména na dnešní Církev bratrskou.

Svobodná církev reformovaná nepatřila mezi státem uznané 
církve, neměla právní subjektivitu, a proto ani nemohla vlast-
nit žádné nemovitosti. Proto církev založila spolek Betánie, kte-
rý vlastnil všechny nemovitosti – modlitebny církve. V Nácho-
dě se ustavil sbor této církve na začátku 20. století pod vedením 
kazatele Františka Husáka. Ten jako zástupce spolku Betánie 26. 
7. 1910 požádal náchodskou obecní radu o povolení k postavení 
spolkového domu (modlitebny) na nově zakoupeném pozemku 
č. 985/7 v tehdy vznikající ulici Rokytanského (dnes Purkyňova). 
Plány budovy ve vrcholném secesním slohu vypracoval v červ-
nu 1910 náchodský stavitel Jan Bednář. Stavba byla 10. 8. 1910 
povolena a realizována do 2. 6. 1911, kdy proběhla kolaudace. 
Jednalo se tehdy o přízemní dům s velkým sálem pro církevní 
obřady osvětleným třemi půlkruhem zakončenými okny a troj-
dílným oknem v průčelí, malým sálem (sborovnou) a bytem ka-
zatele. Nad ním bylo částečně obytné podkroví. Zdobné secesní 
fasádě dominoval zaoblený štít nad velkým sálem s reliéfem ka-
licha a citátem z Bible: Pojďtež ke mně všichni, kteříž pracuje-
te a obtíženi jste, a já vám odpočinutí dám. K podstatné úpravě 
domu došlo v letech 1971–1973, kdy byla zmodernizována fasá-
da a změněna vnitřní dispozice, později vznikla i nástavba patra.

Evangelická církev neměla v Náchodě dlouho své sídlo. Měs-
to patřilo pod faru v Hronově, kde byl sbor Evangelické re-
formované církve (helvétské) založen jako kazatelská stanice  
v r. 1869, samostatným sborem je od r. 1876. Po vzniku ČSR do-
šlo již 17. 12. 1918 ke spojení reformované a luterské církve v Cír-
kev českobratrskou evangelickou. Spojení bylo potvrzeno pre-
zidentem republiky 22. 11. 1919. V Náchodě vznikla kazatelská 
stanice v polovině minulého století a hledala vhodné sídlo. To 
se naskytlo v domě čp. 536 v Purkyňově ulici. Dům byl postaven 
jako taneční sál sousedního hostince Port Artur v r. 1907. Pro-
jekt secesního domu pro hostinského Rudolfa Starka vypracoval 
stavitel Jaroslav Hakauf, stavba byla 7. 6. 1907 povolena a no-
vou vlastnicí domu Annou Starkovou dokončena 26. 11. 1907. Již  
30. 11. 1907 přišlo z Okresního hejtmanství povolení pořádat 
v sále taneční zábavy. Dům byl jednopatrový s velkým štukem 
zdobeným sálem v přízemí osvětleným třemi velkými půlkru-
hovými okny, nad průjezdem do dvora byla vybudována galerie 
otevřená do sálu. V patře byly dva byty. Dům zdobila bohatě zdo-
bená secesní fasáda. Již v r. 1908 se novým vlastníkem poloviny 
domu stávají hostinští z Port Arturu manželé Josef a Ludmila Hu-
sinští, kteří v r. 1910 získávají v dražbě i druhou polovinu. Hosti-
nec s tanečním sálem prosperoval až do první světové války, kdy 
se odchodem mnoha mužů na frontu a nedostatkem potravin 
a piva značně snížily tržby. To majitele donutilo odprodat dům 
čp. 536 s tanečním sálem v r. 1918 židovskému obchodníkovi 
s konfekcí Leopoldu Vlčkovi a jeho manželce Gertrudě za 36 000 
K. Následně byl zazděn průchod z lokálu hostince do tanečního 
sálu. Noví vlastníci sál využívali jako skladiště zboží pro obchod-
ní dům na Kamenici, v patře si zřídili rozsáhlý byt. V r. 1933 byla 
zchátralá fasáda vyměněna za novou hladkou, úpravu projekto-
val stavitel Václav Jiránek. Za druhé světové války byl majetek 
této židovské rodiny zkonfiskován a všichni postupně zahynu-
li v koncentračním táboře. Přežil pouze jejich vnuk Pavel Vlček, 
kterému byl dům po r. 1945 vrácen, Ten však se svou matkou 
bydlel v Hradci Králové a dům nedostatkem péče značně zchát-
ral. Až v r. 1956 získala kazatelská stanice Církve českobratrské 
evangelické souhlas s nákupem domu od Pavla Vlčka a také po-
volení k adaptaci domu na modlitebnu. Byl zřízen nový vchod 
z ulice a podstatně rozšířena galerie pro umístění varhan. Úpra-
vy byly dokončeny a kolaudovány 1. 10. 1956. O té doby jsou pro-
váděny jen udržovací práce, uživatelem budovy je nyní sbor Ná-
chod-Šonov, který vznikl spojením náchodského sboru se sborem 
v Šonově u Nového Města nad Metují, založeným v r. 1878. 

PhDr. Jaroslav Čáp – Mgr. Jan Čížek 
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ZPRÁVY 
z Městského 
informačního 
centra 

V Městském informačním centru jsme 
pro vás opět rozšířili sortiment prodáva-
ného zboží. Konkrétně se jedná o nové 
příchutě bylinných sirupů Camellus, které 
vyrábí červenokostelecká firma Pro-Cha-
ritu a které získaly označení regionál-
ní produkt Kladského pomezí. Ochutnat 
můžete z příchutí heřmánku, lípy, kopři-
vy nebo levandule. Dále nabízíme i jiné 
příchutě – zlatobýlový, meduňkový, ma-
teřídouškový, jitrocelový, mátový a další. 
Sirupy zakoupíte za cenu 99 Kč/0,5 l. Bez-
ový sirup pak nově nabízíme s etiketou 
náchodského zámku. Rovněž tak jitroce-
lový sirup s mátou je prodáván s originál-
ní etiketou nové radnice. Tyto produkty 
jsou k dostání za 53 Kč v menším balení 
o objemu 0,25 l.

Město Náchod
vyhlašuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na funkci strážníka/strážnice 

Městské policie v Náchodě, s místem výkonu práce v Náchodě.

Požadujeme 
 státní občanství ČR 
  bezúhonnost a spolehlivost (§ 4a, § 4b z. č. 553/1991 Sb., v platném znění) 
 věk minimálně 21 let 
 střední vzdělání s maturitní zkouškou 
 zdravotní způsobilost (§ 4 c z. č. 553/1991 Sb., v platném znění) 
 dobrou fyzickou a psychickou kondici 
 řidičský průkaz sk. B – aktivní řidič/ka
 znalost práce na PC 
  komunikativnost, organizační schopnosti, vstřícný přístup k občanům

Výhodou
 platné osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů 

 dle z. č. 553/1991 Sb., v platném znění 
 zbrojní průkaz skupiny D 
 znalost Náchoda a okolí 
 znalost cizích jazyků (např. angličtina, němčina, polština) 
 praxe u bezpečnostních složek

Nabízíme
 předpokládaný nástup do pracovního poměru dle dohody
 platové zařazení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., (5. platová třída), 

 po splnění stanovených odborných předpokladů 7. platová třída
 pracovní poměr na dobu neurčitou
 5 týdnů dovolené, příspěvek na penzijní připojištění, stravenky, indispoziční 

 volno, příspěvek na dovolenou, možnost dalšího vzdělávání a další výhody 
 dle kolektivní smlouvy

Přihláška musí obsahovat 
 jméno, příjmení a titul uchazeče
 datum a místo narození uchazeče
 státní příslušnost uchazeče 
  místo trvalého pobytu uchazeče, případně doručovací adresa uchazeče 

 (není-li shodná s trvalým pobytem) 
  telefonní kontakt, popř. e-mailový kontakt uchazeče 
 číslo občanského průkazu uchazeče 
 datum a podpis uchazeče 

K přihlášce je nutno připojit tyto doklady a přílohy 
 strukturovaný životopis
 výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce 
 čestné prohlášení ne starší 3 měsíce 

 dle § 4a odst. 1 písm. b) c) z.č. 553/1991 Sb., v platném znění
 čestné prohlášení ne starší 3 měsíce dle § 4b odst. 4 z.č. 553/1991 Sb., v plat-

ném znění
 ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 
   případně souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely budoucí nabídky 

 zaměstnání. Vzor souhlasu je uveden na webových stránkách města Náchoda 
 http://www.mestonachod.cz/urad/ochrana-osobnich-udaju. Souhlas lze kdykoliv 
 odvolat.
  
Způsob podání přihlášky
  přihlášku s uvedenými doklady a přílohami doručte nejpozději do 5. 10. 2018 

 na adresu: Město Náchod, Městská policie, Masarykovo náměstí 40, 
 547 01 Náchod,  obálku označte: „VŘ – městská policie – neotvírat“
   bližší informace podá Bc. Petr Valica, strážník pověřený plněním některých  

 úkolů při řízení Městské policie v Náchodě, tel. 491 405 351, 773 071 156

V září se pracovnice Městského infor-
mačního centra vydaly na Veletrh cestov-
ního ruchu Plzeňského kraje ITEP 2018, 
který se konal ve dnech 20.–22. 9. 2018 
a lákaly tak návštěvníky do našeho měs-
ta i ze vzdálenějších koutů naší země. Ná-
vštěvníci směřovali své otázky především 
na možnosti aktivního vyžití v okolí naše-
ho města – turistické trasy a cyklostezky. 
V neposlední řadě byl zájem návštěvníků 
náchodské expozice i o informace o pol-
ském příhraničí.
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OKÉNKO      zastupitelů
Vážení Náchoďáci,
do voleb do obecních zastupitelstev a do 
Senátu ČR zbývá už jen několik dní. Zá-
roveň končí mandát současným zastu-
pitelům města Náchoda. Měl jsem tu 
čest vaším zástupcem na radnici být, 
za což vám chci z tohoto místa podě-
kovat. Byla to pro mě, jako celoživotní-
ho nestraníka, nová životní zkušenost. 
Jako zastupitel a předseda Kontrolního 
výboru jsem se přesvědčil, že nic není 

úplně černé nebo naopak úplně bílé, jak to někdy navenek vy-
padá. Poznal jsem, že někdy je potřeba pro dobrou věc hodně 
bojovat. Zároveň jsem se ale také přesvědčil, že i v politice pla-
tí, že se slušností se dá úspěšně jednat téměř s každým. Za čty-
ři roky se spousta věcí povedla, některé zahájené projekty bude 
potřebovat ještě dokončit. Je ale také spousta věcí, které čekají 
na vyřešení. Zde bych mohl jmenovat obrovské dopravní problé-
my města, dokončení výkupu pozemků po bývalé Tepně a hlav-
ně rozhodnutí, co s nimi bude dál, problém obnovy lázní a řada 
dalších. To už ale bude práce pro nové zastupitele města, které 
budete volit právě vy. 

V Náchodě žiji celý svůj život, a proto mi není vůbec lhostejné, 
jak se bude vyvíjet dál. Proto se na vás obracím s prosbou – jděte 
v pátek 5. a v sobotu 6. října k volbám. Vyberte si své zástupce, 
o kterých jste přesvědčeni, že naše město budou i v dalších čty-
řech letech posouvat dopředu. A prosím – volte rozumem. Ná-
chod za to určitě stojí.                                      Mgr. František Majer

Poškozování hraničních znaků na česko-polských státních 
hranicích Na státních hranicích s Polskou republikou probíhá 
cyklická údržba hraničního značení, zejména hraničních znaků, 
tzv. společné přezkoušení stavu a rozmístění hraničních znaků 
a následné odstraňování zjištěných závad. 

V průběhu těchto prací bylo pracovníky Zeměměřického úřa-
du Českého úřadu zeměměřického a katastrálního zjištěno, že 
dochází k enormnímu nárůstu poškozování hraničních znaků. 
Výraznou měrou přibývá nakloněných, vyvrácených, poškoze-
ných či odcizených hraničních znaků. K těmto negativním jevům 
dochází, se vší pravděpodobností, v důsledku nezodpovědného 
výkonu zejména zemědělských, lesních či jiných prací provádě-
ných v bezprostřední blízkosti státních hranic, přičemž nelze 
vyloučit skutečnost, že se tak děje i v rámci volnočasových ak-
tivit obyvatelstva. Ve zvýšené míře se rovněž vyskytují přípa-
dy neoprávněné manipulace s jedním, popř. s několika po sobě 
následujícími hraničními znaky, kdy jsou tyto vyjmuty a osaze-
ny na jiné místo. Tato neoprávněná činnost je prováděna „rela-
tivně“ odborným způsobem. Bez hlubší analýzy situace v místě 
samém je složité odhadnout, co je účelem takovéto neoprávně-
né manipulace s hraničními znaky. Navrácení hraničních znaků 
do jejich původní polohy, narovnání vyvrácených a nakloněných 
hraničních znaků, popř. výměna poškozených hraničních znaků 
za nové je časově i finančně velice náročná činnost. S přihlédnu-
tím i k této skutečnosti byl novelizován zákon č. 312/2001 Sb.,  
o státních hranicích. Podle ustanovení § 18 tohoto zákona lze za 
zničení, poškození, neoprávněné přemístění či odstranění hra-
ničního znaku uložit pokutu do 500 000 Kč.

Na základě uvedených skutečností bychom z vaší strany uví-
tali pomoc v této záležitosti upozorněním obyvatel vaší obce 

Ministerstvo vnitra upozorňuje 
na nešvar poškozování hraničních znaků 
na hranicích s Polskou republikou 
a na důsledky tohoto jednání

na tento nešvar např. obecní vyhláškou, včetně možných sank-
cí. Současně by bylo vhodné připomenout vlastníkům a uživate-
lům příhraničních pozemků, že podle ustanovení § 11 shora uve-
deného zákona jsou, mimo jiné, povinni „bez odkladu oznámit  
(v daném případě např. Policii České republiky) poškození, zniče-
ní, neoprávněné přemístění nebo odstranění nebo jiné znehod-
nocení hraničního znaku…“. 

Ing. Jan Zvěřina vedoucí oddělení státních hranic 

Ve dnech 5. a 6. října 2018 proběhnou volby do zastupitelstev 
obcí a ve volebním obvodě Náchod zároveň také volby do 1/3 Se-
nátu Parlamentu České republiky. Případné druhé kolo voleb do 
Senátu Parlamentu ČR pak proběhne ve dnech 12. a 13. října 2018

Do zastupitelstva města Náchod podalo kandidátku devět vo-
lebních stran. Všechny kandidátní listiny byly správním orgá-
nem shledány bezchybnými a byly zaregistrovány. Do zastupi-
telstva města Náchod se volí 27 členů. 

V senátních volbách se bude o vaši přízeň ucházet šest kan-
didátů. I zde správní orgán všechny přihlášky k registraci zare-
gistroval jako bezchybné.

Znění všech kandidátních listin naleznete na webových strán-
kách Města Náchod.

Dovolujeme si Vám zde přinést několik informací k zásadám 
hlasování:

Hlasovací lístek pro volby do zastupitelstva města Náchod je 
pouze jeden, společný pro všechny kandidující subjekty. Pro vol-
by do senátu obdržíte hlasovací lístky pro každého kandidáta 
zvlášť.

Ve volbách do zastupitelstev obcí máte možnost hlasovat ně-
kolika způsoby. Každý volič má tolik hlasů, kolik se volí členů 
zastupitelstva, máte tedy 27 hlasů, které můžete uplatnit buď 
všechny nebo třeba jen několik. Přednostní hlasy ve formě, jak 
je známe např. z voleb např. do Poslanecké sněmovny, ve volbách 
do zastupitelstev obci neexistuji, vždy je vaše volba hlasem pro 
konkrétního kandidáta. 

Můžete tedy : 
– označit pouze jednu volební stranu křížkem u jejího názvu 

– pak se této straně a její kandidátům započítá všech vašich 27 
hlasů v pořadí od shora dolů.

– označit maximálně 27 osobností napříč politickým spekt-
rem – potom se váš hlas započte každému z těchto kandidátů.

– poslední možnost je kombinací prvních dvou předešlých, 
tedy zaškrtnete jednu volební stranu a dále ještě několik dal-
ších kandidátů z ostatních volebních stran. Potom se nejprve za-
počítají vaše hlasy pro tyto jednotlivé kandidáty a zbytek hla-
sů – v počtu, kolik zbývá do volených 27 zastupitelů připadne 
označené volební straně opět pro kandidáty postupně uvedené 
od shora dolů. 

Jiné způsoby volby nejsou možné. Nemůžete například upřed-
nostnit některé kandidáty, když již předtím označíte jejich vo-
lební stranu jako celek. 

 U voleb do Senátu Parlamentu ČR je hlasování jednoduché. 
Do úřední obálky, kterou obdržíte ve volební místnosti, vložíte 
pouze hlasovací lístek toho kandidáta, který je vaší volbou. Lís-
tek se již nijak neupravuje.

A nezapomeňte! Je nutné mít sebou k volbám nezbytné dokla-
dy prokazující vaši totožnost, ať už občanský průkaz nebo ces-
tovní pas nebo průkaz o povolení k pobytu, jinak vám komise 
nebude moci umožnit hlasování.

Dále upozorňujeme na změnu dvou volebních místností. Jedná 
se o místnosti, které byly umístěny v budově Jiráskova gymná-
zia. Nově nyní budou obě tyto místnosti umístěny v budově ZŠ 
Komenského – vchod z ulice Komenského. Tato budova je opatře-
na bezbariérovým vstupem, proto věříme, že tato změna usnad-
ní přístup do volebních místností i našim imobilním spoluobča-
nům.                           Bc. Hana Horáková, Vedoucí správního odboru

Komunální a senátní volby 2018
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Uvedena je hrubá mzda včetně benefitů po plném zapra-
cování, pracoviště Červený Kostelec.

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

Saar Gummi Czech, evropský leader ve výro-
bě vytlačovaných pryžových těsnění pro auto-
mobily, hledá zaměstnance na pozice:

Operátor/ka gumárenské výroby, 
mzda 30 000 Kč až 32 000 Kč.

Provozní elektrikář, 
mzda 35 000 Kč až 40 000 Kč.

V nově otevřeném domě seniorů v Hronově 
nabízíme pronájem komerčních prostor pro využití

KADEŘNICTVÍ
PEDIKÚRA / MANIKÚRA
KOSMETIKA / MASÁŽE
Komerční prostory jsou zkolaudované 
pro výše uvedené poskytování služeb a jsou částečně vybavené.

ALKALIS Senior Rezidence
Na Chocholouši 409, 549 31  Hronov
tel.: 730 578 292, e-mail: info@alkalisrezidence.cz

www.alkalisrezidence.cz

...bez vrásek na duši
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ZŠ PLHOV

PrŠ, ZŠ a MŠ J. ZEMANA

Nové hřiště na školní zahradě
Všichni žáci naší školy 1. máje v Bělov-

si byli na začátku nového školního roku 
nadšeni. Na školní zahradě na ně čekalo 
velké překvapení – nově zrekonstruova-
né hřiště. Moderní umělá tráva, branky, 
koše, tyče na lezení, doskočiště s rozběho-
vou dráhou a hrazdy. Byla to pro ně vel-
ká změna proti prašnému hřišťátku. Moc 
si ho užívají nejen při hodinách tělocvi-
ku, ale i o velkých přestávkách, při poby-
tu v družině i na sportovních kroužcích.

Velmi za něj děkujeme městu Náchod 
a všem, kteří se o jeho výstavbu zaslouži-
li.                       Žáci a učitelé ze ZŠ 1. máje

Také v novém školním roce 2O18/19 je 
tu pro žáky z Náchoda a okolí vzdělávání 
podle § 16 odst. 9 školského zákona (vzdě-
lávání žáků vyžadujících zvláštní speci-
ální potřeby), a to v nově vymalovaných 
a vybavených prostorách. Naše služby na-
bízíme ve stejném rozsahu a kvalitě, jako 
tomu bylo před prázdninami. V Jiráskově 
ulici působí dvouletá střední škola, jejíž 
projekt úspěšně započal v minulém škol-
ním roce. Absolventi základní školy zde 
pokračují v přípravě především pro jejich 
praktické uplatnění v běžných životních 
situacích, učí se sociálním dovednostem, 
rozvíjejí svou zručnost a při své praxi se 
začleňují do širší společnosti.

Součástí školy jsou také další odlouče-
ná pracoviště. Školské poradenské zaříze-
ní – speciální pedagogické centrum (SPC) 
zajišťuje pro děti, žáky a studenty s va-
dami řeči, pro děti a žáky s mentálním 
postižením a jejich zákonné zástupce, 
pro školy a školská zařízení informační, 
diagnostickou, poradenskou a metodic-
kou činnost, poskytuje odborné speciál-
ně pedagogické a pedagogicko-psycho-
logické služby. Speciální třída v Bělovsi, 
jakož i třídy základní školy stejného typu 
v Josefově vhodně doplňují mnohdy ná-
ročnou dostupnost speciálního vzdělává-
ní. Nadále provozujeme mateřskou školu 
při dětském oddělení Oblastní nemocnice 

v Náchodě, kde se učitelky mateřské ško-
ly věnují hospitalizovaným dětem a zpří-
jemňují jim pobyt v nemocnici. 

Podstatnou část naší výuky tvoří tzv. 
prožitková pedagogika. Pravidelně vychá-
zíme nebo vyjíždíme do terénu, abychom 
našimi zážitky napomohli procesu učení 
ve školních lavicích. Žáci speciálních tříd 
se tak už v září znovu ponořili do vod ná-
chodského krytého bazénu, žáci druhého 
stupně vyrazili na turisticko-historickou 
vycházku po stopách Prusko-rakouské 
války roku 1866, mladší děti navštívily 
výstavu loutek v novoměstském muzeu. 
Velkým svátkem pro nás bylo pozvání SOŠ 
sociální a zdravotnické – Evangelické aka-
demie na jejich již tradiční akci nazvanou 
„Veselé pohádkové putování“. Děkujeme 
tímto našim starším kamarádům a jejich 
pedagogickému vedení, že jsme se naší 
pouhou účastí mohli spolupodílet na po-
moci dětem rozvojových zemí, pro něž je 
výtěžek akce určen. 

Ani my však nerušíme tradice. Nadá-
le je naše škola účastníkem celostátního 
projektu „Obědy do škol“, díky němuž se 
ve školní jídelně mohou stravovat i děti 
z rodin, které se ocitnou v hmotné nouzi. 
Od tohoto školního roku se škole podaři-
lo zapojit do jmenovaného projektu také 
žáky z odloučeného pracoviště v Josefo-
vě. Naše školní svačinky, stejně jako vloni, 
doplňuje „Školní mléko a ovoce do škol“. 
S tělesně handicapovanými dětmi absol-
vujeme kurzy canisterapie. Naším velkým 
přáním je, aby se nám podařilo začlenit 
potřebné žáky také do velmi prospěšné 
hipoterapie, neboť, jak se praví, pes už 
svou přítomností dovede vyvolat dobrou 
náladu a pohyb hřbetu koně v kroku akti-
vuje centrální nervovou soustavu rovněž 
pouze v dobrém. 

Více se o charakteru školy a všech je-
jich aktivitách dočtete na našich strán-
kách www.zsjzemana.cz. 

Všem našim žákům, jejich rodinám 
a příznivcům naší školy přejeme, aby 
na školní rok, do kterého jsme s velkou 
chutí vykročili, dlouho a rádi vzpomínali.

 za PrŠ, ZŠ a MŠ J. Zemana napsala 
Mgr. Jana Burčíková 

 

Děkujeme INTEGRAFU !!!
Hodnotný a velmi užitečný dárek do-

stala naše škola od náchodské firmy In-
tegraf. Balíky bílých papírů a křídových 
čtvrtek nejen umožní zkvalitnit naše vy-
učování, ale pomohou nám i uspořit fi-
nanční prostředky na jiné potřebné po-
můcky pro naše žáky. Dar je pro nás o to 
cennější, že výuka žáků se zvláštními 
vzdělávacími potřebami je na nejrůzněj-
ší materiál pro výtvarné a tvořivé prá-
ce náročnější než na běžných základních 
školách. Firmě INTEGRAF děkujeme a sli-
bujeme, že jejich sponzorský dar náležitě 
využijeme. Ing. Ivo Feistauer, ředitel

 PrŠ, ZŠ a MŠ J. Zemana v Náchodě 

PRVNÍ SETKÁNÍ RADY ŽÁKŮ
První setkání rady žáků se uskutečnilo 

v pátek 7. 9. 2018. Na práci jsme měli vy-
hrazený celý den. 

Nejprve jsme si rozdali trička, udělali 
si společnou fotku jako každý školní rok 
a seznamovali se navzájem. 

Dále následovala práce se zápisní-
ky a vymýšlení pravidel na tento škol-
ní rok. Poté jsme se seznámili s plánem 
akcí, na kterých se budeme podílet, a roz-
dělili jsme si role v parlamentu. Sestavili 
jsme si časový plán na vypracování zápi-
sů z akcí do našeho školního zpravoda-
je a na dodání příspěvků k svátkům a vý-
znamným dnům. 

Naším prvním společným úkolem bude 
přenést do hodin OEV v každé třídě téma 
měsíce září: pozdrav, prosba, poděkování 
a omluva. Na závěr následovala výtvarná 
činnost. Kreslili jsme pomocí slov „Parla-
menťáka“ a zamýšleli se, jaké by měl mít 
vlastnosti. Žanna Dorošenko, 7.A

Bezbariérová škola
Výstavba výtahu ve škole na Plhově 

byla posledním krokem k tomu, aby se 
škola stala bezezbytku bezbariérovou. Vý-
tah je umístěn v rohu částí U2 (2. stupeň) 
a CF (šatny a kanceláře školy) a propoju-
je všechna tři patra školy. Již v minulých 
letech byly vybudovány bezbariérové to-
alety a také nájezd pro vozíčkáře u hlav-
ního vchodu. 

V současnosti navštěvuje školu jeden 
žák, který potřebuje k pohybu invalid-
ní vozík, je pravděpodobné, že v příštích 
letech zde budou do školy chodit i další 

ZŠ BĚLOVES
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„vozíčkáři“. Nový výtah pomůže i dalším 
lidem, kteří se hůře pohybují, pravděpo-
dobně ho ocení i někteří z důchodců, kte-
ří chodí do ZŠ na Plhově na obědy.

Vladimír Honzů

Dopravní hřiště u plhovské školy
Přes prázdniny jsme si v areálu plhov-

ské školy nechali na asfalt namalovat 
silnice, křižovatky, přechody pro chod-
ce a kruhový objezd. Na málo využívané 
asfaltové ploše vzniklo jednoduché do-
pravní hřiště, které budeme využívat při 
výuce, trénovat zde budou děti v rámci 
činnosti školní družiny, určitě ho nabíd-
neme k využití mateřským školám. Bude-
me také hledat cesty, jak areál více zpří-
stupnit veřejnosti. 

Město Náchod zafinancovalo nejen ná-
střik na asfalt, ale také výrobu mobilních 
dopravních značek. V příštích dnech mu-
síme stanovit podmínky využití hřiště, 
dotvořit provozní řád a pak už bude zce-
la sloužit dětem. Dopravní výchovy není 
nikdy dost.                          Vladimír Honzů

Rozzářené oči letošních prvňáčků 
i dojemná objetí žáků vyšších ročníků 
jako projev radostného shledání se spo-
lužáky po letošních letních prázdninách 
provázely první den nového školního 
roku. A krátce po jeho začátku skvěle 
zabodovala naše děvčata v celorepubli-
kovém kole sportovní soutěže. Dělo se 
toho však mnohem více…

„První den byl pro naše prvňáčky 
opravdu slavnostní. Přišel je pozdravit 
pan Jan Birke, starosta města Náchoda, 
a ředitel naší školy František Majer,“ ko-
mentuje atmosféru ve školní budově v So-
kolské ulici hned na začátku září Jaro-
slava Štěpová, zástupkyně ředitele pro 
první stupeň, a pokračuje: „Oba dětem 
popřáli úspěšný školní rok, rodičům pev-
né nervy a předali spoustu dárků. Všich-
ni dětem přejeme vynikající výsledky 
a mnoho kamarádů.“ 

V druhé polovině září se na čtyřden-
ní adaptační pobyt do penzionu Metuje 
v Teplicích nad Metují vydali žáci a žá-
kyně ze čtyř šestých ročníků. Cílem této 

akce bylo, aby se nově vytvořené třídní 
kolektivy navzájem lépe poznaly. V ter-
mínu od 18. do 21. září si tamní prostře-
dí pod vedením učitelek Petry Jirečkové, 
Lenky Malé a Ivy Marešové užívaly děti 
z VI. B a VI. D, o týden později jejich vrs-
tevníci z VI. A a VI. C, a to pod dohledem 
třídních učitelů Davida Bubáka a Edity Pe-
tráňkové. Nutno podotknout, že oba po-
bytové běhy se zadařily a naplno splni-
ly svůj účel.

Na pětidenní studijně poznávací zájezd 
do Velké Británie se 23. září vydala pade-
sátidvoučlenná skupina deváťáků v čele 
s učitelkami Janou Voborníkovou, Ivou 
Prouzovou a Kristýnou Kubovou. Zdlou-
havé přejezdy tam a zpět přes naše úze-
mí, Německo, Belgii, Francii i cestu tune-
lem pod Lamanšským průlivem posádka 
plně obsazeného autobusu bez problému 
zvládala. Během pobytu v Londýně si vý-
letníci spolu s průvodcem prohlédli mno-
ho zajímavých míst britské metropole: 
navštívili mimo jiné vládní třídu White-
hall, viděli domy britského Parlamentu 
s věží Big Ben, Westminsterské opatství 
i královské sídlo Buckinghamský palác. 
Ujít si nenechali ani park Sv. Jakuba, ná-
městí Piccadilly, Tower či Čínskou čtvrť. 
Lodí se projeli také po řece Temži. Navíc 
si udělali i výlet do univerzitního městeč-
ka Cambridge. Cennou devizou pro všech-
ny účastníky bylo i to, že si své dosavadní 
znalosti anglického jazyka mohli prověřit 
i přímo v britských rodinách, v nichž byli 
na dvě noci ubytováni. Celá partička vy-
čerpaných cestovatelů se zpět domů vráti-
la ve zdraví, nicméně plně nabitá nevšed-
ními dojmy.

I letos bude na naší škole fungovat 
mnoho kroužků. Svou činnost již zaháji-
li kupříkladu Mladí zahrádkáři, kteří se 
scházejí na školním pozemku ve Starém 
Městě nad Metují a pod vedením paní uči-
telky Ivany Šimurdové se starají o zdejší 
záhonky, skleník i zvířata. Zpěváci a zpě-
vačky z prvního stupně se opět mohou 
přihlásit do sborečku Notičky, který vede 
sbormistryně Michaela Ježková. A rytmic-
ky nadaným žákům ze druhého stupně se 
nově nabízí i bezplatné členství v Komen-
da Drum Bandu, tedy kroužku bubnová-
ní na cokoli… Tím však nabídka školních 
nepovinných aktivit rozhodně nekončí. 

Opět máme mistryni republiky
Naše škola měla již popáté úspěšné za-

stoupení v soutěži Odznak všestrannosti 
olympijských vítězů (OVOV), která se koná 
pod záštitou olympijských vítězů v dese-
tiboji Roberta Změlíka a Romana Šebrle-
ho. Gymnastky náchodského Sokola Ka-
teřina Davidová, Lucie Růčková a Tereza 
Doležalová se v závěru minulého školní-
ho roku probojovaly nejen do krajského 
kola této soutěže, ale díky svým výkonům 
se dokonce kvalifikovaly i na republiko-
vé finále OVOV, které se konalo 5.–7. září 
v Brně. Zde barvy ZŠ Komenského ještě 
hájila Kristýna Zelená, která na naši ško-
lu letos přestoupila.

V celorepublikovém kole mezi sebou 
soupeřilo 650 žáků základních škol i ví-
celetých gymnázií, a to v šesti atletických 
a ve čtyřech silových disciplínách. Naše 
děvčata byla vynikající. Katka Davidová 
(VI. A) se ve své věkové kategorii umísti-
la na pěkném 22. místě, Kristýna Zelená  
(VI. D) byla dokonce pátá. Lucce Růčkové 
(V. C) utekla na poslední chvíli medaile, 
nakonec tedy obsadila krásné čtvrté mís-
to. Vysněného kovu jsme se ale nakonec 
přece jen dočkali, dokonce toho nejcen-
nějšího. Zlato si z Brna odvezla Terka Do-
ležalová (V. A), která porazila všechny své 
soupeřky a stala se tak mistryní republi-
ky. Pro naši školu je to v poslední době 
už druhé nejvyšší ocenění v tomto spor-
tovním klání, neboť stejného úspěchu do-
sáhla v roce 2016 i dnes již bývalá žákyně 
školy Pavlína Vejrková.

„Terezce blahopřejeme ke zlaté medai-
li a všem dívkám děkujeme za skvělou 
reprezentaci naší školy. Velký dík patří 
i trenérce Sokola Náchod paní Vejrkové, 
která děvčata na závody skvěle připravi-
la,“ vzkazuje úspěšnému týmu za celý uči-
telský sbor ZŠ Komenského Mgr. Jitka Ště-
pová.           Kolektiv ZŠ Komenského Náchod 

Prázdninové změny na Masaryčce
Těžko bychom v naší zemi hledali ško-

lu, ve které o prázdninách nepanuje čilý 
ruch – stavební úpravy, stěhování, malo-
vání, úklid. Naše škola nebyla výjimkou. 
Především budova 2. stupně dostala nový 
kabát – na chodbách zmizelo nelichotivé 
dřevěné obložení, každé patro bylo vy-
laděno do jedné barvy – modré, zelené, 
oranžové, šedé – všechny třídy jsou ba-
revně sjednoceny, vybaveny novými zpět-
nými projektory. Před dokončením je úpl-
ně nová počítačová učebna, dokončena 
byla rovněž nová moderní jazyková učeb-
na a školní dílna. Radost máme rovněž ze 
zrekonstruované tělocvičny.

Další změny zaznamenal i pedagogic-
ký sbor, který čítá řadu nových kvalifiko-
vaných učitelů – přeš učitele cizích jazy-
ků (angličtina, němčina, francouzština), 
učitele výtvarné výchovy, až po speciální 
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Sportovní a turistický poznávací kurz 
v Chorvatsku (Dobrodošli 2018)

Ve dnech od 31. 8. 2018 do 9. 9. 2018 se 
škola Academia Mercurii se třídou 3. AB, 
doplněnou dalšími žáky, zúčastnila dru-
hým rokem sportovního a turistického 
poznávacího kurzu v chorvatském Duce, 
které se nachází nedaleko města Omiš. 

Bydlení v krásných apartmánech kou-
sek od moře umocňovalo kouzlo Středo-
moří. Kromě plavání, potápění a hrátek 
v moři, bylo součástí kurzu mnoho výle-
tů a adrenalinových atrakcí. 

Viděli jsme přístav a Diokleciánův palác 
ve Splitu a krásné uličky Trogiru. Zajíma-
vou atrakcí se stal výlet dvěma pirátský-
mi loděmi okolo ostrova Brač, kde koupá-
ní v soukromých zátokách a grilování ryb 
nemělo chybu.

Adrenalinovým zážitkem byl sjezd řeky 
Cetiny na raftech a zejména atrakce Zi-
pLine nad Cetinou. Ochutnali jsme typic-
ké chorvatské speciality během snídaně 
v horách. Někteří si vybrané speciality ob-
jednali i pro své známé domů. Během po-
bytu jsme si užili nejen relaxaci a koupání 
v moři a to na jedné z nejkrásnějších plá-
ží v Chorvatsku v Brele, ale také procház-
ku po vyhlášené promenádě až do Bašky 
Vody. 

 Sobota 6. října v 18.45 hodin
Satelitní přímý přenos z Metropolitní ope-
ry v New Yorku
GIUSEPPE VERDI / AIDA
Nastudováno v italském originále, uvádě-
no s anglickými a českými titulky.
Základní vstupné 340 Kč, zlevněné (studen-
ti, důchodci, ZTP) 300 Kč, abonentní 270 Kč.
 Sobota 20. října v 18.45 hodin

Satelitní přímý přenos z Metropolitní ope-
ry v New Yorku
CAMILLE SAINT-SAËNS / SAMSON A DALILA
Nastudováno ve francouzském originále, 
uváděno s anglickými a českými titulky.
Základní vstupné 340 Kč, zlevněné (studen-
ti, důchodci, ZTP) 300 Kč, abonentní 270 Kč.
 Neděle 21. října v 16 hodin

Satelitní přenos baletního představení 
z Královského baletu v Londýně
MAYERLING
Hudba: Franz Liszt, choreografie: Kenne-
th MacMillan
Vstupné 250 Kč, zlevněné (studenti, senioři, 
ZTP) 230 Kč.
 Sobota 27. října v 18.45 hodin

Satelitní přímý přenos z Metropolitní ope-
ry v New Yorku
GIACOMO PUCCINI
DĚVČE ZE ZÁPADU
Sopranistka Eva-Maria Westbroek bude 
zpívat Pucciniho odvážnou pistolnici v ro-
mantickém příběhu z Divokého západu. 
Psanec Dick Johnson, který si získá její 
srdce, nebude nikdo jiný než hvězdný te-
norista Jonas Kaufmann a Jacka Rance, 
šerifa, který nenechá nic náhodě, ztvár-
ní barytonista Željko Lučić. Orchestr řídí 
Marco Armiliato.
Nastudováno v italském originále, uvádě-
no s anglickými a českými titulky.
Základní vstupné 340 Kč, zlevněné (studen-
ti, důchodci, ZTP) 300 Kč, abonentní 270 Kč.

PŘIPRAVUJEME:
 Úterý 6. listopadu v 19.15 hodin

Výtvarní géniové ve filmu
VAN GOGH – O OBILNÝCH POLÍCH 
A OBLAČNÉM NEBI
Prostřednictvím osobní korespondence 
univerzálně milovaného nizozemského 
umělce na místa jeho života a tvorby… 
Vincenta van Gogha dnes považujeme 
za univerzálně milovaného umělce. Ne-
bylo tomu tak ale vždycky. Velmi málo se 
přitom mluví o člověku, který jako jeden 
z prvních rozpoznal van Goghův talent 
a významně se zasadil o propagaci jeho 
děl. Helene Kröller-Müllerová byla ve své 
době nejbohatší ženou v Holandsku. Ačko-
li do umělcova příběhu zasáhla až po jeho 
smrti, film ji zachycuje jako jeho integ-
rální část. Proplétá jejich korespondence 
a nachází v názorech mrtvého umělce in-
spiraci pro vlastní dobročinnost a uvažo-
vání o světě. Snímek tím však pouze uvo-
zuje výpravu
Vstupné 180 Kč, zlevněné (studenti, senioři, 
ZTP) 150 Kč.

to vše v kině Vesmír v Náchodě v ŘÍ JNU2018
OPERA, BALET, DIVADLO, KONCERTY A DOKUMENTY

Úterý 2. října v 19.15 hodin
Výtvarní géniové ve filmu
HITLER VERSUS PICASSO
Vstupné 180 Kč, zlevněné (studenti, senioři, 
ZTP) 150 Kč.

pedagogy. Nová učebna jazyková a učite-
lé, kteří nejen vystudovali cizí jazyky, ale 
v zahraničí pobývali, jsou naším vkladem 
pro nově otevřené jazykové třídy.

Za zmínku rozhodně stojí i to, že 
na podzim připravujeme den otevřených 
dveří, při kterém chceme ukázat, jednak 
to, jak se naše škola v současnosti promě-
ňuje a jednak připomenout její 85. naro-
zeniny. Těšíme se tedy na podzim na shle-
danou v naší škole.

Pedagogický sbor ZŠ T.G. Masaryka

První školní den
3. září 2018 je pro spoustu lidí běžným 

kalendářním dnem, ovšem pro mnohé 
rodiny zůstane toto datum datem velké 
změny – prvním školním dnem.

Prvňáky chce v jejich důležitý den po-
zdravit mnoho lidí, a tak tomu nebylo ji-
nak ani letos. Mezi žáčky přišel p. mís-
tostarosta Náchoda Miroslav Brát, pan 
Petr Jirásek ze Spolku rodičů při ZŠ T. G. 
Masaryka, zástupkyně školy Eva Marko-
vá. Ta představila dětem jejich paní uči-
telku Ivanu Maršíkovou a vedoucí školní 
družiny Michaelu Šimonovou. Tím byla 
naplněna ta oficiálnější část a paní uči-
telka se konečně mohla ujmout své práce.

Pozvala si ale pozoruhodnou posilu, 
a sice dívku z páté třídy, tedy „zkušenou 
školačku“ – jak sama Evelína podotkla. 

Paní učitelka se s každým dítětem po-
zdravila, podala si ruku a děti dostaly pa-
mětní list. Toto všechno probíhalo ještě 
pod bedlivým dozorem rodičů. Bylo tře-
ba ale udělat velmi důležitý krok – nechat 
děti ve třídě pouze s paní učitelkou. I když 
se v neznámém prostředí některá očička 
trochu zaleskla, všechny děti toto zvládly 
a při povídání o tom, co je ve škole čeká, 
na co se těšily, co už umí a nad obrázky 
z pohádek rychle zapomněly, že rodiče už 
s nimi ve třídě nejsou.

A je to rovněž pravý čas nechat děti už 
jen s jejich paní učitelkou, aby se podíva-
ly do Slabikáře, písanky, převzaly nejrůz-
nější dárky v podobě krabiček na svačinu, 
pastelek, tužek apod.

Asi nejkrásnější pro všechny rodiče je 
sledovat, jak se děti do školy těší…..“Ma-
mi, to je dobrý, že už nejdu do tý škol-
ky….“ „Jé, my máme na dveřích ježka.“ 
„Ta třída je hezká.“ Jeden prvňák zase tvr-
dil, že „brácha říkal, že ve škole jsou dob-
rý kamarádi.“

Paní učitelka Ivana Maršíková se podle 
vlastních slov na novou třídu těší, vnímá 
první třídu jako velkou výzvu a příleži-
tost se zase učit nové věci. Říká, že dneš-
ní doba je velmi rychlá, na děti se valí ze 
všech stran mnoho různých podnětů a in-
formací a udržení pozornosti a soustředě-
ní je pro mnoho dětí problémem. Nepo-
stradatelným společníkem paní učitelky 
jsou rozhodně rodiče, protože, jak říká, 
„jejich podpora a pomoc je klíčová.“

Mgr. Monika Patzáková

Každý si do sytosti užil sluníčka, moře 
a atrakcí a načerpal síly do nového školní-
ho roku 2018/2019. Více se snad ani stih-
nout nedalo. 

Všichni účastníci si zájezd užili a za-
končili ho písní „ Hlavně v pohodě!“, ať 
žije Dobrodošli 2019!

Za všechny účastníky zájezdu 
Mgr. Martin Vrabec 
www.amnachod.cz 
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V sobotu 22. září se starosta Jan Birke a místostarosta Jan 
Čtvrtečka setkali a debatovali s více než 70 občany příměstské 
části Babí a odnesli si mnoho podnětů. Už dnes je součástí návr-
hu rozpočtu na příští rok realizace chodníku od školy do Bělov-
se a chodníku na Pavlišov včetně veřejného osvětlení. 

Během debaty také „babští“ oprášili petici z roku 1997, kdy 
občané Babí žádali vedení města o sypaný tunel v souvislosti se 
stavbou obchvatu. Protože právě teď se připravuje projektová 
dokumentace pro povolení stavby, přislíbil starosta, že se zasa-
dí o to, aby se do ní dostala stavba sypaného tunelu, který mini-
málně zasáhne krajinu, nezpůsobuje hlučnost a zachová krajin-
ný ráz Babí. V uvozovkách už „zachránil“ komunikaci na sjezdu 
z Kramolny, kterou chtěl stát zúžit z původních 11 na 9,5 metru.

Je skvělé, že Babáci jen nesedí se založenýma rukama, ale zají-
mají se a přichází s nápady. Proto také vedení města Náchoda při-
vítalo iniciativu pro stavbu sportovně kulturního centra. V sou-
časné době jsou převedeny pozemky na její stavbu do majetku 
města a připravena studie pro realizaci v příštím roce.

Babáci se angažují a přicházejí s nápady

Již v těchto dnech se intenzivně připravuje rozpočet města 
na příští rok, a proto bychom se s vámi rádi podělili o záměry, 
které v případě jeho schválení do konce letošní roku, bude Měs-
to Náchod v příštím roce realizovat.

„Jedním ze zajímavých projektů, který chystáme je úprava loka-
lity v místě rybníku Podborný. Toto území zůstávalo doposud stra-
nou, přičemž nepochybně skrývá potenciál nejen v rovině naučné, 
ale je velmi atraktivní také pro vytvoření rekreačního okruhu,“ uve-
dl záměr místostarosta Jan Čtvrtečka. 

Lokalita je dlouhodobě využívána pouze jako chovný rybník 
bez dalšího rozvoje. Projekt naučné stezky má za cíl přeměnit 
toto špatně přístupné a nevyužívané místo na kvalitní veřejný 
prostor sloužící širokému spektru návštěvníků pro rekreaci, po-
znávání a odpočinek.

Rybník Podborný a jeho bezprostřední okolí skrývá celou řadu 
biotopů, které bude možné po vytvoření vycházkového okru-
hu přiblížit jejím návštěvníkům, formou interaktivních prv-
ků, informačních panelů i samotného pozorování. Vycházkový 

Rybník Podborný může nabídnout 
nové možnosti pro rekreaci a odpočinek

okruh předpokládá bezbariérové zpřístupnění obou břehů ryb-
níka a rozšíří tím možnost pro vytvoření celé řady klidových 
míst. Současně by mohl být okruh uzavřen přes dnes nepřístup-
ný poloostrov v jeho severní části pomocí dřevěných mostků. To 
by umožnilo zrcadlové umístění pevných mol na obou částech 
rybníka, která by sloužila pro přístup k vodě. Okruh by tedy ne-
musel sloužit jen jako součást běžeckých tras, ale zpřístupnění 
vodní plochy by do budoucna umožnilo například vznik a pro-
vozování půjčovny lodiček. 

Nově budované trasy budou přírodního původu bez asfalto-
vých či nepropustně zpevněných ploch včetně spojení obou bře-
hů dřevěnými mosty. Přístup k vodní ploše bude zjištěn pevný-
mi dřevěnými moly.

„Naším hlavním záměrem při realizaci tohoto projektu je využi-
tí městského veřejného prostoru novým moderním způsobem. Tím 
bychom také chtěli zvýšit nabídku pro rekreaci a odpočinek obyva-
tel při zachování kontaktu s přírodou,“ dodává starosta Jan Birke.



ŘÍJEN 15INFORMACE, POZVÁNKY

Městské divadlo 
Dr. Josefa Čížka v Náchodě

13. 10. 2018

f HotSerenaders      www.SERENADERS.sk

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK: MIC Náchod, tel.: 491 426 060, IC Hronov, tel.: 491 483 646, IC N. Město n. Met., tel.: 491 472 119, 
               IC Červený Kostelec, tel.: 498 100 657a RIC Česká Skalice, tel.: 491 453 870.    

 www.beraneknachod.cz

Předprodej od 20. srpna 2018     
STOLOVÉ USPOŘÁDÁNÍ SÁLU                       Vstupné: 290 Kč, 270 Kč, 250 Kč    

         
presents J. GOLDKETTE

HOT SERENADERS
BRATISLAVA

13. 10. 213. 10. 2018018

EE

1900

             100 let vzniku 
   Československé republiky

                             v Náchodě

Bližší informace k akcím budou průběžně zveřejňovány na plakátovacích plochách, webových stránkách města, 
facebooku a v Náchodském zpravodaji.  

Změna programu vyhrazena.

ZÁŘÍ
17. 9.
Vernisáž výstavy „Olga Havlová 
a Výbor dobré vůle“ 
15 hodin
Městská knihovna Náchod 

24. 9.
Vysazení stromu Olgy Havlové
15 hodin
park u budovy okresního soudu, ul. Janáčkova

ŘÍJEN 
21. 10.
Návrat do minulosti 28. 10. 1918 
14 hodin
inscenovaná scénka historických událostí roku 1918 v Náchodě
Masarykovo náměstí

   
Odhalení busty T. G. Masaryka 
14.30 hodin
před budovou radnice, Masarykovo náměstí 

Vysazení stromu svobody
16.15 hodin
park u čerpací stanice Benzina      

28. 10.
Slavnostní akademie Sokol Náchod 
14 hodin
slavnostní vystoupení členů Sokola Náchod
Sokolovna Náchod

Koncert Police Symphony Orchestra 
16.30 hodin
Městské divadlo Dr. Josefa Čížka v Náchodě

Ohňostroj věnovaný 
100. výročí vzniku republiky 
19 hodin
Masarykovo náměstí 

LISTOPAD
16. 11.
Vernisáž výstavy Fotoklubu Náchod 
a křest knihy Náchod včera a dnes III 
17 hodin
Masarykovo náměstí, prostory staré radnice (Pranýř) 

 
17. 11.
Prvorepublikový taneční večer
19 hodin
pořádá Skaut Náchod a Pěvecký sbor Hron
Městské divadlo Dr. Josefa Čížka v Náchodě

• Nejnižší doplatky PRO VŠECHNY

• Všechny inzulíny bez doplatku

• Poradenství odvykání kouření

• Zdravotní pantofle, 
   dětská obuv FARE

Lékárna U Svaté Terezie

Tyršova 866, Náchod
tel.: 493 034 010

info@lekarnaterezie.cz
www.lekarnaterezie.cz



16 NÁCHODSKÝ  ZPRAVODAJPOZVÁNKY, INZERCE

Zvol si střední školu, která rozvine tvůj talent.

Jsem vám říkal, že jsem

 na sport úplný dřevo.

Takže truhlář, dobře.

 

 

 

 

- zjednodušení výběru SŠ
- motivace žáků, informace pro rodiče
- veletrh pracovních příležitostí

PREZENTACE STŘEDNÍCH ŠKOL
A ZAMĚSTNAVATELŮ 2018

POD ZÁŠTITOU HEJTMANA KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE JIŘÍHO ŠTĚPÁNA
A STAROSTY MĚSTA NÁCHODA A POSLANCE JANA BIRKE

ORGANIZUJÍ PARTNER AKCE

www.vybiramstredni.cz

www.vybirampraci.cz

vystavovatelů

ka
ta

lo
g

• 9. 11. 09:00 - slavnostní zahájení
• 9. 11. 09:00 - 18:00 
• 10. 11. 08:00 - 12:00

Sokolovna 
Tyršova 207
547 01 Náchod

9. - 10. 11. 2018 náchod

Všechna měření jsou pro Vás zdarma.

Akce se koná v rámci 10. ročníku odborné
konference Broumovský internistický den určené pro lékaře, sestřičky

a další zdravotníky, kterou pořádá společnost EDUMED s.r.o.

akci podpořili:

Motto:
Nenechte cukrovku, aby vám ničila život. Nechte si svůj cukr změřit včas !

Den prevence diabetu

Všechna měření jsou pro Vás zdarma.

Akce se koná v rámci 10. ročníku odborné
konference Broumovský internistický den určené pro lékaře, sestřičky

a další zdravotníky, kterou pořádá společnost EDUMED s.r.o.

akci podpořili:

Motto:
Nenechte cukrovku, aby vám ničila život. Nechte si svůj cukr změřit včas !

Den prevence diabetu
VÍTE, co je CUKROVKA, jaké jsou její příznaky, rizika a jak se proti ní bránit?

Všechna měření jsou pro vás zdarma.

Přijďte za námi VE ČTVRTEK 18. ŘÍJNA 2018 V DOBĚ OD 10 DO 16 HOD.
do foyer Městského divadla Dr. Josefa Čížka v Náchodě,

kde pro vás bude připraveno

Všechna měření jsou pro Vás zdarma.

Akce se koná v rámci 10. ročníku odborné
konference Broumovský internistický den určené pro lékaře, sestřičky

a další zdravotníky, kterou pořádá společnost EDUMED s.r.o.

akci podpořili:

Motto:
Nenechte cukrovku, aby vám ničila život. Nechte si svůj cukr změřit včas !

Den prevence diabetu

Všechna měření jsou pro Vás zdarma.

Akce se koná v rámci 10. ročníku odborné
konference Broumovský internistický den určené pro lékaře, sestřičky

a další zdravotníky, kterou pořádá společnost EDUMED s.r.o.

akci podpořili:

Motto:
Nenechte cukrovku, aby vám ničila život. Nechte si svůj cukr změřit včas !

Den prevence diabetu

měření glykémie (krevního cukru)
měření krevního tlaku
měření tělesného tuku

poradenství – správná výživa
a životospráva

Akce se koná v rámci 13. ročníku odborné
konference Náchodské mezioborové dny určené pro lékaře, sestřičky

a další zdravotníky, kterou pořádá společnost EDUMED s.r.o.

akci podpořili:

Motto:
Nenechte cukrovku, aby vám ničila život. Nechte si svůj cukr změřit včas !

Den prevence diabetu

- 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, ořechů, paprik, cibule, brambor,
- samostatná kolekce bylinek, ukázky gastronomie a stolování, 
- současně pěstovaná zelenina, expozice brambor a česneků,
- výstava chryzantém, jiřin, begonií, fial, lilií, jiřinek a mečiků 
- ukázky chovatelů, kaktusářů, včelařů, ornitologů a mykologů, 
- po celou dobu výstavy poradenská služba, odborné přednášky,
- tradiční soutěž o nejlépe naaranžovanou misku ovoce, zeleniny

a květin s vyhlášením výsledků 7. 10. v 15,00 hod.
- výstava zahrádkářské techniky, nářadí a pomůcek, skleníků,
- ukázky gastronomie s ovocem a zeleninou, různé ochutnávky, 
- stánkový prodej všeho co zahrádkář potřebuje, prodej ovocných 

stromků a keřů, okrasných dřevin a cibulovin, květin, keramiky, 
a odborné literatury, bonsají, ovoce a zeleniny, zahrad. nábytku 

- bohatý doprovodný kulturní program a kvalitní občerstvení,
- možnost návštěvy galerie obrazů akad. malíře A. Hudečka ,
- po dohodě možnost návštěvy zahrád. muzea v Hradci Králové,
- zámek v Častolovicích bude otevřen, parkování zdarma

SOBOTA 6. 10. 2018
09,00 hod. Zahájení třetího dne výstavy.
09,00 hod. Soutěž v aranžování misky ovoce 
09,30 hod. Hudební orchestr Opočenka 
13,30 hod. Koncert orchestru Unibigband
15,00 hod. Aranžování květin Z.Kvasničková 
17,00 hod. Konec třetího dne výstavy

NEDĚLE 7. 10. 2018
09,00 hod. Zahájení čtvrtého dne výstavy
09,30 hod. Zasedání Územní rady ČZS Rychnov nad Kněžnou
10,00 hod. Vystoupení skupiny „Špunti“ 
13,00 hod. Koncert skupiny „Špunti“ 
14,00 hod. Taneční skupina „Floriteam“
15,00 hod. Ukončení soutěže v aranžování
16,00 hod. Celkové ukončení výstavy

ČTVRTEK 4. 10. 2018
09,00 hod. Zahájení prvního dne výstavy
09,00 hod. Zahájení soutěže v aranžování ovoce
09,30 hod. Hudební skupina „DYNAMIC“ 
14,00 hod. Hudební vystoupení „K-BAND“
17,00 hod. Ukončení prvního dne výstavy

PÁTEK 5. 10. 2018
09,00 hod. Zahájení druhého dne výstavy.
09,00 hod. Soutěž v aranžování misky ovoce
09,30 hod. Vystoupení hudební skupiny ANTRÉE
10,00 hod. Slavnostní zahájení výstavy za účasti RR ČZS,
 krajských a okresních orgánů
12,00 hod. Zasedání KKR ČSZ východodních Čech 
13,30 hod. Vystoupení hudebního orchestru BAŠAPA z Holic 
14,00 hod. Přednáška a beseda 
 „Sloupovité odrůdy jablek, broskve“ J. Matejsek 
17,00 hod. Konec druhého dne výstavy

ve dnech 4. – 7. října 2018 v Častolovicích

ZO ČZS Častolovice,  Územní sdružení  ČZS Rychnov n.Kn.  a  městys  Častolovice pořádají  20.  výstavu 
ovoce,  zeleniny a  květin

ZAHRADA
VÝCHODNÍCH

ČECH 20. VÝSTAVU20. VÝSTAVU
PRO NÁVŠTĚVNÍKY JE PŘIPRAVENO: PROGRAM:

R adost  –  Krása – Užitek 
areál  sokolské zahrady,  sokolovna a  zahrádkářská budova

Parkovné po celou dobu výstavy zdarma
Bližší na www.zahradkari.com

a na telefonu 721311719

Vstupné
děti do 6 let zdarma

žáci do 15 let, ZT a ZTP
30 Kč  

důchodci 50 Kč,
dospělí 80 Kč,

rodinné 170 Kč
(2 dosp. + 1-4 děti)
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11. září byla zahájena výluka na železniční trati Opočno-Ná-
chod, která potrvá do 21. prosince 2018.

S opravou kolejiště úzce souvisí i jedna z největších investič-
ních akcí v našem městě, a to již avizované významné dopravní 
propojení komunikací v ulicích Janáčkova a Poštovní. 

Tunel, který bude vybudován pod železniční tratí, se začne 
stavět právě v období výluky. 

Jde o sdruženou investici města Náchod a státu prostřednic-
tvím Správy železniční a dopravní cesty, která vybuduje nový tu-
nel pro automobilovou dopravu i pro pěší a cyklisty. 

A jak to celé bude probíhat?
  příprava staveniště pro vybudování komunikace byla zaháje-
na již koncem srpna

 22. a 23. 9. došlo ke snesení kolejiště nad mostem Raisova-
-Parkány

  24. 9.–30. 11. výstavba mostního objektu
  v listopadu bude vyhotoven mostní objekt pro možnou poklád-
ku železničního svršku, budou se dále dodělávat úpravy okolí 
a pohledové úpravy

  1.–6. 12. montáž kolejiště v prostoru nad mostem
  9.–14. 12. výstroj trati v úseku Václavice-Náchod
  15.–20. 12. zkoušení zabezpečovacího a sdělovacího zařízení 
v úseku Opočno–Náchod
V tuto chvíli probíhají jednání a přípravy i na další novou mož-

nost související s vybudováním nové komunikace, jejímž investo-
rem je město Náchod a stavební práce budou navazovat v jarních 
měsících po dokončení výstavby tunelu. „Pro lepší komunikační 
propojení se středem města a samotným náměstím, usilujeme  
o možnost výstavby okružní křižovatky v ulici Parkány před 
vjezdem pod železniční trať z ulice Poštovní,“ vysvětlil starosta 
Jan Birke a dodal: „Věřím, že se společně s památkáři i dopravní 
policií na této variantě řešení křižovatky dohodneme“.

Předpokládaný termín dokončení celé akce je v červnu příš-
tího roku. 

Další podrobnosti k výstavbě nové místní komunikace na 
https://www.mestonachod.cz/zpravodajstvi/zpravodajstvi-detail.
asp?id=6067.

Výluka na železnici 
– práce na stavbě nového tunelu v Náchodě začaly
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Za malíři do Vesmíru 
AMAG (Atelier malířů a grafiků)

Ohlédnutí za výstavou Tvorba a vzpomínky, 
70 let výtvarného spolku AMAG v Náchodě.

Jubilejní výstava se konala ve výstavní síni Muzea Boženy 
Němcové v České Skalici od 18. srpna do 28. září 2018.

Touto výstavou jsme navázali na tradičně pořádané jubilejní 
výstavy, které spolek realizuje již od roku 1963. Výstavu obsadila 
většina současných členů spolku. Chtěl bych vám proto ve struč-
nosti přiblížit jména vystavujících a jejich tvorbu.

V malbách Michala Burgeta se propojuje staré a tradiční s no-
vým a současným. Je krajinářem kritického romantismu. Se zá-
jmem o krajinu, architekturu, zátiší a přírodu v duchu imprese 
tvoří Václav Cvejn, Martin Hůlek, Jiří Kollert, Vojtěch Mrověc, 
Iveta Osobová, Roman Rokoš, Miroslava Samková, Jiří Souček 
Jiří Spíšek a Petr Vlček. Krajinu a především městskou scenérii 
a portrét vytvářejí ve svých obrazech Antonio De Luka, Milan 
Jícha, Karel Maněna, Natália Mertlíková, Martin Mrověc, Jitka 
Amalberga Pácaltová a Karel Ungr. Nefigurativním a imaginár-
ním uměním a zpracováním struktur v umění se zabývají Eva 
Jirásková, Jiří Sedláček a Aneta Španielová. Portrét, zátiší a kra-
jinu v expresivním podání tématu ztvárňují Lukáš Koblasa a Mi-
roslav Lazar. Ilustrativní charakter motivů volí Anna Maněnová. 
Své mandaly vystavila Vladimíra Jíchová. Figurální a portrétní 
tvorbu představila také Lenka Pavelková. Od realismu až na hra-
nici abstrakce vytváří své obrazy Hana Koblížková Šálová. Lido-
vé umění se specializací na betlémy a obrazy v naivistickém du-
chu předvedl Lubomír Zeman.

Tuto jubilejní výstavu „doprovodili“ svými výtvarnými díly 
již nežijící lektoři a členové Jiří Votýpka, Bohumír Španiel, Josef 
Ducháč, Ivo Švorčík, Libuše Celbová, Josef Červinka, Leopold Dr-
tina, Jan Ficek, Josef Fiedler, Luboš Gregor, Alois Hornych, Luboš 
Janata, Jiří Kaufman, Božena Kaufmanová Mazánková, J. Kábrt, 
Josef Králíček, Kazimír Krmášek, Stanislav Kulda, Vladimír Ne-
uman, J. Nýč, Jiří Prokop, Karel Šafář, Josef Šarf a Jan Štorkán.

Proč byla tato výstava uspořádána? Jednak k významnému 
výročí založení spolku AMAG a také proto, aby touto výstavou 
byl povzbuzen další budoucí vývoj našeho spolku. Chceme naší 
prezentací zároveň přispět ke kulturnímu rozkvětu Náchodska. 
Slovy prof. Bohumíra Španiela: „Každé umění rozšiřuje obzor lid-
ského poznání, estetického vnímání a polidšťuje člověka. Umění bylo 
vždy spjato se životem lidí, s denními lidskými starostmi a cíli, s fan-
tazií, se sny a s představami. Je znakem lidstva, probíhajícím v his-
torii od nepaměti až po současnost.“

Použitá literatura: Tvorba a vzpomínky 70 let výtvarného spolku 
AMAG v Náchodě, katalog ke stejnojmenné výstavě, vydal AMAG 
v roce 2018, ISBN 978 – 80270 – 4527 – 3

Milan Jícha

Název foto: Záběr na část výstavy spolku AMAG v Muzeu v České 
Skalici
FOTO: autor Jiří Spíšek

V roce 2018 si by se manželka prvního českého prezidenta 
Václava Havla – Olga dožila 85 let. Při této příležitosti bude po 
celé ČR vysazeno 85 stromů dobré vůle. Město Náchod má tu čest 
být jedním z vybraných měst, kde byl strom z projektu Výbo-
ru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové vysazen. Slavnostní vysa-
zení stromu dobré vůle v Náchodě, které se uskutečnilo v pon-
dělí 24. září 2018 v 15 hodin v parku u budovy okresního soudu 
u památníku Obětem komunismu. Akce se zúčastnili nejenom 
zástupci Nadace Olgy Havlové, ale také vedení města a další.  
V prostorách Městské knihovny v Náchodě je zároveň do 15. říj-
na ke zhlédnutí výstava připomínající činnost Olgy Havlové ve 
Výboru dobré vůle, její setkávání s tělesně postiženými lidmi, ale 
také se spřízněnými osobnostmi, například s princeznou Dianou, 
hercem Alainem Delonem či španělskou princeznou Kristýnou. 

V Náchodě uctili památku Olgy Havlové
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Rozlehlá louka, na okraji lesa stage a nad ní majestátný Ostaš. 
Panta rhei. Vše plyne. A v tenhle páteční podvečer na sklonku 
prázdnin sem plynuly hlavně průvody lidí s očekáváním dalšího 
benefičního počinu Police Symphony Orchestra. Ve vzduchu se 
vznášelo napětí prohlubované nekonečně pendlujícími autobusy 
s dalšími a dalšími návštěvníky. Padla tma a Klučanku, s ostat-
ními asi šesti tisíci páry očí, čekala nevšední podívaná. Histo-
rické i rodinné události vyjádřené hudbou a tancem, výpravný 
večer připomínající okamžiky života každého z nás. Rozněžně-
lé pohledy na romantický cyr wheel střídalo mrazení v zádech 
a slzy v očích z emotivních scén Baletu Národního divadla za do-
provodu našich tónů. Atmosféru dokreslil „nálet“ letadla, soubo-
ry tanečníků z místních ZUŠ a divadelních ochotníků. Po smut-
ku a beznaději přišla zase svobodná radost. Skladby se vyvíjely 
spolu s dějovou linkou od ladných swingových variací až po ne-
spoutané soudobé písně. Jak zaznělo v závěrečném zamyšlení, 
všechno má svůj počátek i konec. Ale stopy, které za sebou za-
necháme, tu můžou být navždy. Díky, že jste u toho byli s námi. 
Nezapomeneme! Samotnému závěru večera už Klučanka jen ne-
přihlížela, nýbrž jí lezly oči z důlků. A to při odhalení částky vy-
brané z dobrovolného vstupu, která se nakonec zastavila na ne-
uvěřitelných 484.787 korunách. Děkujeme vám všem, kteří jste 
do pokladniček přispěli. Peníze jsme věnovali Nadačnímu fondu 
Hospital Broumov na nákup čističek vzduchu a dalšího potřeb-
ného vybavení. A kde se uvidíme na podzim? Čekají nás opět di-
vadelní jeviště – 28. října se od 16.30 sejdeme v Náchodě na již 
vyprodném koncertě k oslavám výročí 100 let od vzniku Česko-
slovenska. Poslední koncert tohoto roku bude v čase předvánoč-
ním, a to 9. prosince na domácí půdě Honzy Sklenáře v hradec-
kém Klicperově divadle. Ať už za námi zavítáte kamkoliv, těšíme 
se na vás!                                                                               Saša PSO

Panta rhei 
~ Když PSO střídá louku za divadelní prkna...

www.hopsacek.cz
MC Hopsáček

Září uteklo jako voda, vše má už svůj řád, každý krožek své mís-
to. V MC Hopsáček se pomalu během září rozběhly všechny na-
bízené aktivity, které jsou otevřené široké veřejnosti a je možné 
se kdykoliv během celého školního roku přidat, přijít se podí-
vat, pozeptat se. Ranní posilovací cvičení na pásech pro rodi-
če s dětmi i bez dětí, rozvíjení motoriky dopoledne s dětmi od  
0 do 3 let, hlídání dětí, besedy …koukněte na FB nebo webové 
stránky na kompletní pravidelnou nabídku.
Pro ty, co rádi plánují, zveřejňujeme přehled jednorázových ak-
tivit:

 2. 10.–10.00 hod Beseda o bio potravinách s Billou
 5. 10.–16.00 hod Odpolední herna v Hopsáčku – přijďte si po-

hrát, zacvičit, zaskákat, zalozit
 6.–7. 10. Kreslení podle hemisfér s p. Vopálkovou – nutná re-

zervace
 8. 10.–17.30 hod Beseda s Petrou Dočkalovou 
– těšit se můžete na pásmo 3. besed
(zbylé dvě besedy proběhnou na přelomu října a listopadu) 
– prosíme o rezervaci na tel. 608 970 406
TÉMA 
1. Učení a myšlení v souvislosti s technologií – pondělí 8. 10.
 – rizika a úskalí práce s technologií
 – konkrétní příklady jak přijmout technologie, jako nástroj 
k učení, vzdělávání se
 – jak se učit sebekontrolu
 – plánování a práce s časem
 – diskuse 
 2. Učit se myslet
 3. Učit se učit 

 11. 10. DRAKIÁDA – průběžný start od 16 hodin
– sejdeme se v lavičkoparku na sídlišti SUN, před pouštěním dra-
ků na Vás čekají drobné úkoly po parku a jiná zábava, na závěr 
si užijeme možná poslední opékání vuřtů

 18. 10. MASÁŹE v Hopsáčku – rezervace nutná předem (hlí-
dání dětí)

 22. 10.–25. 10. – Týden strašidýlek – dopolední dlabání dýní, 
světýlková stezka Hopsáčkem

 26. 10. odpoledne – Ženský kruh – nutná rezervace – omezený 
počet míst ve skupině cca 1 x za 14 dní – stříhání dětských vlás-
ků – více info na tel. 608 970 406 nebo 604 610 581
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Víte, co budete dělat 24. října? 
Máme pro Vás návrh. Navštivte náš 
dobročinný bazar, nákupem na tom-
to bazaru podpoříte místní organiza-
ci Dokořán z.s. a jeho sociální službu  
Archa. Bazar bude probíhat v Městské knihovně Náchod  
od 9 do 18 hodin.

Dokořán z.s. je spolek, jehož cílem je celkové zkvalitnění živo-
ta příslušníků cílové skupiny předcházením, snižováním a ome-
zováním výskytu sociálně patologických jevů. Posláním organi-
zace je poskytování sociálních služeb, provázení dětí a mládeže 
obdobím dospívání realizováním činností, které napomáhají 
zdravému životnímu stylu, vzájemné toleranci, úctě a respektu 
k názorovým odlišnostem a životním postojům.

Projektem spolku Dokořán je Sociálně aktivizační služba pro 
rodiny s dětmi Archa.

Zde se snažíme pomáhat rodinám s dětmi, které se ocitly v ob-
tížné životní situaci (nefunkční neúplná rodina, nízká podpora 
vzdělávání, záškoláctví, problémy s volbou školy či povoláním, 
dlouhodobá nezaměstnanost, špatná finanční situace, diskrimi-
nace, šikana).

Napomáháme i rodinám a dětem, které jsou ohrožené soci-
álně patologickými jevy (krádeže, zneužívání návykových látek 
včetně alkoholu, pohlavní zneužívání, předčasně zahájený sexu-
ální život, předčasné těhotenství, nedokončené či nízké vzdělá-
ní), a které jsou ohrožené sociálním vyloučením (sociálně vylou-
čená lokalita, periferie menšího města).

Spolupracujeme se základními školami v Náchodě, s Odbo-
rem sociálních věcí a školství, dále s Probační a mediační služ-
bou Náchod, SVP Kompas Náchod a dalšími pomáhajícími orga-
nizacemi.
Jaké věci si na bazaru můžete zakoupit?

V nabídce máme mnoho oblečení, ať už dětského či na dospě-
lé, hračky, knihy, šperky a mnoho dalších věcí.

Tímto děkujeme našim dárcům, kteří své nepotřebné věci 
přinesli a zároveň upozorňujeme, že věci stále do 19. 10. vybí-
ráme v místě naší sociální služby, tedy na adrese Komenského 
577, Náchod. Čas vybírání věcí : PO, ÚT, ČT, PÁ 12.00–16 hodin, 
ST 9:00 – 11 hodin.

V případě potřeby předat věci v jinou hodinu, prosíme o před-
chozí telefonickou domluvu na čísle 774 929 182, 774 929 183 
nebo 777 992 258.

Děkujeme za Vaši podporu a těšíme se na viděnou na bazaru.
www.dokoran.eu Mgr. Denisa Carvová, vedoucí soc. služby

Charitativní bazar

DIVADELNÍ 
PŘEDSTAVENÍ 
KÁMEN DUŠE 
PAPÍR TĚLO

Jinohra 
přibližující
vjemy 
a prožitky 
duševního 
onemocnění.

Po představení 
následuje 
jam session 
náchodských 
muzikantů.
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TÝDNY 
PRO 
DUŠEVNÍ 
ZDRAVÍ

Náchod
5/10 2018  18.00
Jiráskovo gymnázium
Řezníčkova 451

PÉČ� 
O DUŠ�VNÍ 
ZDRAVÍ

WWW. 
PDZ. 
CZ

Srdečně vás zveme na divadelní představení spolku DRED. 
„Jinohra“ s názvem Kámen, duše, papír, tělo se uskuteční  
5. 10. od 18 hodin v Jiráskově gymnáziu. Herci se při hře po-
kusí divákům přiblížit vjemy a prožitky duševního onemoc-
nění. Pro následné uvolnění je po představení připravena jam 
session s náchodskými muzikanty Pavlem Čermákem a Mar-
kem Mackem, při které se návštěvníci přesvědčí, že hudba má 
na duši blahodárné účinky.
Akci pořádá spolek Péče o duševní zdraví a koná se v rámci Týd-
nů pro duševní zdraví, které májí za cíl bojovat s předsudky 
opředenými kolem tématu duševního zdraví. Při akcích otevře-
ně hovoříme o duševním zdraví a péči o něj, informujeme o po-
skytovaných zdravotně-sociálních službách, vyvracíme mýty 
a chceme tak dosáhnout destigmatizace. Letošní již 23. ročník 
Týdnů pro duševní zdraví se v Královéhradeckém kraji koná  
od 1. do 12. října. Navštívit můžete 15 kulturně osvětových akcí 
v 5 městech. Podrobný program naleznete na webových strán-
kách www.pdz.cz či facebookovém profilu Tydny.pro.dusevni.
zdravi.
KONTAKT: 
MICHAELA VENCLOVÁ (773 915 753) michaela.venclova@pdz.cz

Divadelní představení 
na podporu duševního zdraví

Společnost Parkinson z.s. a Klub Parkinson Červený Koste-
lec Vás zve na společné schůzky a cvičení nemocných Parkin-
sonovou nemocí.

Každé pondělí 9–10.30 hod. v pečovatelském domě U Jakuba 
Červený Kostelec, mimo svátky a školní prázdniny.

Cvičíme již desátým rokem, máme 30 členů a vedou nás dvě 
školené cvičitelky. Snažíme se zlepšovat samostatnost a aktiv-
ní stránky života nemocných. Na cvičení uvítáme i rodinné pří-
slušníky, případně doprovod nemocných.

Společnost vydává svůj časopis, pořádá ozdravné pobyty 
a provozuje poradenskou službu přes internet.

Kontakt – Helena Kukrálová, tel. 737 109 815; www.parkin-
son-ck.cz.

Nad Parkinsonem nikdy nezvítězíme, zvítězíme však sami nad 
sebou.

Klub Parkinson

EXPRESS tiskárna
 www.creopress.cz 

603 311 052 | studio@creopress.cz



ŘÍJEN 21SOCIÁLNÍ SLUŽBY

      O HOLČIČCE,
KTERÁ SE JEŠTĚ NENARODILA

            Oblastní charita 
           Červený Kostelec
        Vás zve na benefiční  poetické
  představení DIVADLA VÍTI MARČÍKA,

Divadlo J. K. Tyla 
v Červeném Kostelci

11. října 2018 
v 19 hodin

Vstupné: 150 Kč 

100% výtěžku bude použito v souladu s účelem 
veřejné sbírky oznámené Krajskému úřadu v 

Hradci Králové pod č. j. 3344/VZ/20159

Předprodej:
IC Červený Kostelec, IC Česká 
Skalice, IC Náchod, IC Hronov, 
IC Úpice a IC Police nad Metují

Oblastní charitě Červený Kostelec se podařilo získat dotaci 
z Integrovaného operačního programu na projekt č. CZ.06.2.5
6/0.0/0.0/16_040/0002311 s názvem Vybudování denního sta-
cionáře a rozšíření pečovatelské služby a tísňové péče v Čer-
veném Kostelci.

Jedná se o projekt spolufi nancovaný Evropskou unií, který 
v Kafkově vile umožní kromě jiného zřídit službu denní stacio-
nář. Tato služba bude určena pro seniory a nemocné, jejichž blíz-
cí se o ně nemohou nepřetržitě starat, ale nechtějí je natrvalo 
umístit do domova důchodců nebo jiných zařízení. Myšlenkou 
denního stacionáře je ulehčit péči a přitom zachovat vzájemná 
rodinná pouta. Díky projektu nabídne Kafkova vila další službu, 
která dosud v Červeném Kostelci v této podobě chyběla.

Poskytnutá fi nanční podpora dovolila Oblastní charitě nejen 
zakoupit Kafkovu vilu, ale z velké části zajistí také její celkovou 
rekonstrukci. Kromě smysluplného využití jinak chátrajícího ob-
jektu tak projekt navíc pomůže uchovat významnou místní ar-
chitektonickou památku.

Celkové způsobilé výdaje projektu budou 16 435 005,37 Kč, 
z toho podpora z EU (EFRR) bude činit 85 %, dalších 10 % po-
skytne státní rozpočet ČR a 5 % připadne na spolufi nancování 
z rozpočtu Oblastní charity. Předpokládaný termín vybudování 
stacionáře je do 30. 6. 2020.

Rekonstrukce Kafkovy vily 
v Červeném Kostelci

S velkou radostí oznamujeme, že v září letošního roku došlo 
k dodání nového sanitního vozu pro Hospic Anežky České v Čer-
veném Kostelci. Původní sanita sloužila pacientům od založení 
hospice bezmála celých 24 let, a přestože byla průběžně moder-
nizována, už nebyla ve vyhovujícím stavu. Možnost převážet pa-
cienty vlastním vozem je přitom pro naplnění poslání hospico-
vé péče velmi důležitá.

Na pořízení nové sanity byl proto určen výtěžek z několika 
benefi čních akcí pořádaných Oblastní charitou Červený Koste-
lec a dalšími organizacemi. Nespočet dárců díky příspěvkům, či 
účastí na akcích konaných během roku 2017, jako byl kupříkladu 
charitní ples, benefi ční koncerty, prodejní výstava Šikovné ruce 
pro hospic či sportovní akce „Běh pro hospic“, pomohl realizo-
vat tento účel. Na nákup sanity byly využity také výtěžky pro-
dejních charitativních bazarů konaných v Náchodě a v Hronově.

Všem dárcům a podporovatelům Hospice Anežky České 
– za všechny jmenujme alespoň organizátory dobročinných ba-
zarů Církev bratrskou v Náchodě a Modré srdce o.s. z Hronova 
– srdečně děkujeme a pracovníkům hospice přejeme, ať vůz věr-
ně slouží jim i pacientům.

Pořízení nového sanitního 
vozu pro Hospic Anežky České

LIDEM

ŠIKOVNÉ RUCE 
PRO HOSPIC

LIDÉ

Oblastní charita Červený Kostelec pořádá prodejní výstavu vlastnoručních výrobků

ve výstavní síni Městského úřadu Červený Kostelec 

6. - 12. října 2018 vždy od 9 do 17 hodin.
Výtěžek akce bude věnován na obnovu vybavení kuchyně Hospice Anežky České.

Po skončení výstavy probíhá prodej ve střediscích Oblastní charity do 30. 11.

Slavnostní vernisáž proběhne 5. října v 17 hodin
100% výtěžku bude použito v souladu s účelem veřejné sbírky oznámené Krajskému úřadu v Hradci Králové pod č. j. 3344/VZ/2015-9
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Festival uspořádala obecně prospěšná společnost Náchodská 
Prima sezóna ve spolupráci s městem Náchod, za finančního při-
spění Ministerstva kultury ČR a Královéhradeckého kraje, pod 
záštitou ministra kultury PhDr. Ilji Šmída, hejtmana Králové-
hradeckého kraje PhDr. Jiřího Štěpána, Ph.D. a starosty města 
Náchoda Jana Birke, za odborné spolupráce NIPOS – ARTAMA, 
ve spolupráci s Městským divadlem Dr. Josefa Čížka v Náchodě, 

48. ročník festivalu 
neprofesionálních komorních sdružení, 
instrumentálních i vokálních těles Camerata 
Nova Náchod 2018 se uskutečnil 
v období od 28. května do 10. června 2018.

21. ročník celostátního festivalu studentské tvořivosti Ná-
chodská Prima sezóna (NPS) se uskutečnil v Náchodě ve dnech 
14. až 18. května 2018.

Festival pořádala obecně prospěšná společnost Náchodská 
Prima sezóna a Město Náchod pod záštitami ministra kultury 
PhDr. Ilji Šmída, hejtmana Královéhradeckého kraje PhDr. Jiřího 
Štěpána, Ph.D. a starosty města Náchoda Jana Birke, za finanč-
ního přispění Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury 
ČR, Královéhradeckého kraje a města Náchoda jako generální-
ho partnera.

Hlavním partnerem se v letošním roce stala společnost In-
nogy, která zároveň zapůjčila pro potřeby festivalu osobní au-
tomobil. 

Poděkování patří sponzorům a podporovatelům festivalu – 
společnostem Saar Gummi, Rubena – part of Trelleborg, Ateliér 
Tsunami, Wikov, Proma Reha, Sněžka Náchod, Astratex a VAK 
Náchod, Zefyr Náchod, Primátor, PéCé, Vella, Hotelu Zimní sta-
dion a Swing.

Za spolupráci děkujeme ZUŠ Náchod, SVČ Déčko Náchod, 
Městské knihovně Náchod, Městskému divadlu Dr. Josefa Čížka, 
Kinu Vesmír Náchod, Fotoklubu Náchod, Impulsu Hradec Krá-
lové, Hotelu U Beránka v Náchodě a všem sponzorům, kteří vý-
znamně napomohli hladkému průběhu celého festivalu.

Zahájení festivalu NPS se uskutečnilo na venkovním pódiu 
na Masarykově náměstí v Náchodě. Úvodní slovo patřilo patro-
novi festivalu, herci a režiséru Ondřeji Kepkovi. Svou přítomnos-
tí nás poctil i hejtman Královéhradeckého kraje PhDr. Jiří Ště-
pán, Ph.D a starosta města Náchoda Jan Birke. 

Tradičně zde vystoupil „Sboreček“ Jiráskova gymnázia Ná-
chod pod vedením pana Vlastimila Čejpa. Úvodní hudební vy-
stoupení patřilo v letošním roce ostravské kapele FiHa. K oživení 
Masarykova náměstí přispěla v rámci své street show pardubic-
ká improvizační skupina Paleťáci.

Tradiční jazzový večer proběhl ve velkém sále Městského di-
vadla Dr. Josefa Čížka, kde vystoupil vynikající Swingband Jana 
Matouška z Prahy. V Dannyho kavárně opět zněly po celý ve-
čer tóny místní nestárnoucí jazzové kapely Swing Sextet tento-
krát se zpěvačkou a herečkou divadla Sklep Martou Marinovou.

Soutěžní části festivalu se zúčastnilo kolem 200 studentů  
z 20 škol a to v sekci literární, filmové, fotografické a divadel-
ní. V daných uměleckých oborech vše hodnotili odborníci, kte-
ří v rámci workshopů a rozborových seminářů poskytli účast-
níkům potřebné rady a zkušenosti.

Náchodská Prima sezóna ve spolupráci s Městským divadlem 
Dr. Josefa Čížka uvedla divadelní představení pro školy pod ná-
zvem „Improvizační zápas“ v podání improvizační skupiny Pa-
leťáci z Pardubic.

V průběhu celého festivalu NPS probíhaly ve stanovených 
odpoledních hodinách koncerty žánrově rozdílných student-
ských hudebních skupin a orchestrů ZUŠ, které svými vystou-
peními významně obohatily a zpříjemnily festivalovou atmosfé-
ru. Mezi vystupujícími byli především hudebníci ze ZUŠ Náchod, 
ale i dvojnásobný mistr České republiky v beatboxu Tiny Beat.

Během celého týdne měli možnost studenti i veřejnost zúčast-
nit se dílen, workshopů a seminářů se zaměřením na fotografii, 
divadlo, hudbu, výtvarnou tvorbu a tanec. 

Za zmínku stojí divadelní workshop improvizace pod vede-
ním známé herečky a improvizátorky Simony Babčákové. V rám-
ci fotografických dílen proběhly tři dílny, jedna v prostorách 
klubu „Pranýř“ ve staré radnici, druhá ve foto ateliéru lekto-
ra Romana Ungera a třetí „Urbex“ v nedalekém Josefově ve sta-
rém špitále. 

V rámci festivalu NPS proběhla, jako připomenutí odkazu Jo-
sefa Škvoreckého, tradiční procházka městem po místech s ním 
spojených s odborným vedením a výkladem ředitelky Městské 

Ohlédnutí za Náchodskou 
Prima sezónou 2018

knihovny v Náchodě Ivany Votavové a Blanky Nešetřilové.
Nedílnou součástí festivalu je „Dětská Prima sezóna“ (DPS), 

která je věnovaná nejmenším dětem. Vzhledem k nepříznivému 
počasí byla letošní DPS přemístěna do kina Vesmír, kde se před-
stavilo několik souborů z mateřských škol náchodského regio-
nu. Zároveň byl pro nejmenší účastníky NPS připraven program 
v podobě vystoupení Wikiho zábavné show s Mimoni.

Závěrečný den festivalu NPS zahájil tzv. „Prímový den“ ve vel-
kém sále Městského divadla Dr. Josefa Čížka. Již IX. ročník hu-
debně – divadelního festivalu pro žáky speciálních škol regionu 
ve spolupráci s Praktickou školou, Základní školou a Mateřskou 
školou Josefa Zemana. Zaplněný sál městského divadla zhlédl 
celý blok představení na téma „Austrálie“ včetně hudebního vy-
stoupení herců a zpěváků muzikálu Mamma Mia. 

Ve vstupních prostorách chodby Městské knihovny Náchod 
byl realizován projekt ve spolupráci s Fotoklubem Náchod – me-
zinárodní fotografická výstava ZEĎ 2018. Kromě fotografů z Čes-
ka, Polska a Japonska, zde vystavovala i mladá fotografka, kte-
rá byla ohodnocena cenou Fotoklubu Náchod v rámci loňského 
ročníku NPS.

Zakončení festivalu se uskutečnilo již druhým rokem na ven-
kovním pódiu na Masarykově náměstí, kde byly zároveň vyhlá-
šeny výsledky soutěžních částí NPS a DPS. Oceněným studen-
tům předával ceny patron festivalu pan Ondřej Kepka společně 
se starostou města Náchoda Janem Birkem. O hudební doprovod 
závěrečného programu se postarala swingová kapela Soul Sis-
ters z Prahy a ukázky bubenické dílny pod vedením lektora Da-
vida Andrše. 

Úplný závěr festivalu NPS patřil rockovým koncertním vystou-
pením vybraných mladých kapel z celé ČR. Své koncertní sety 
na náchodském náměstí nabídly posluchačům kapely Tight Trail 
(Česká Skalice), Band-a-SKA (Týniště nad Orlicí), The Scoffers (Li-
berec) a B_side (Náchod). Vše okořenila svou ohnivou show sku-
pina INFERNO z Náchoda.

Velké díky patří všem lektorům, porotcům, účastníkům, po-
mocníkům, sponzorům a dalším podporovatelům NPS, bez kte-
rých by nebylo možné tento multižánrový festival uskutečnit.

Zároveň bych chtěl všechny pozvat na 22. ročník festivalu 
NPS, který plánujeme na období od 13. do 17. května 2019.

Za Náchodskou Prima sezónu, o.p.s.
Jiří Hejzlar, ředitel
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V sobotu 20. října 2018 v 11.00 hodin bude odstartován z hro-
novského náměstí již 61. ročník silničního běhu Hronov-Náchod. 
Na závodníky čeká nová trať dlouhá 10.000 m s cílem na Deniso-
vě nábřeží v Náchodě, kde se nejlepší běžci objeví krátce po půl 
dvanácté hodině. Tento běh je veřejným závodem, přeborem 
okresu Náchod mužů a žen v silničním běhu a posledním 7. zá-
vodem seriálu běhů „Primátor cupu 2018“.

 Přihlášky nových závodníků a vydání startovních čísel elek-
tronicky přihlášeným závodníkům proběhne jak v pátek 19. 10., 
tak i v sobotu 20. 10. ve sportovní hale SK Náchod, dříve Rube-
ny. V pátek 19. října 2018 od 13 do 18 hodin (startovné 200 Kč). 
V sobotu 20. října 2018 od 7.30 do 9.50 hodin (startovné 300 Kč). 

Při prezentaci převezmou závodníci startovní číslo s čipem, 
pamětní list a ledvinku s logem závodu. Všichni závodníci bu-
dou převezeni autobusy z Náchoda z parkoviště před sportov-
ní halou SK Náchod na místo startu od 8.45 do 10.10 hodin. Je-
den autobus pak jejich osobní svršky zase doveze do cíle závodu. 
Pořadatelé i policejní orgány mají prosbu k obyvatelům sídliště 
v Běloveské ulici, aby v době od 11.15 do 12.15 hodin nevyjížděli 
svými auty na cyklostezku, po které se závod poběží.

 Ve 13 hodin proběhne slavnostní vyhlášení výsledků závodu 
v obřadní síni MěÚ v Náchodě. Ceny předají představitelé pořá-
dajících měst a zástupci pořadatele a sponzorů závodu.

 Bližší informace na www.hronovnachod.cz, www.sportcha-
llenge.cz, www.primatorcup.cz. 

Organizační výbor závodu Hronov-Náchod

60. ročník silničního běhu - 10000 m
Pořádá: OS ČUS Náchod - pod záštitou měst Náchod a Hronov a městyse Velké Poříčí 

sobota 21. října 2017

ZÁVOD seriÁlu primÁtOr cup

HrONOV náměstí
stArt v 11.00 hodin

NÁcHOD Denisovo nábřeží
cÍl v 11.30 hodin

Firmy a podnikatelé podpořili závod Hronov - Náchod 2017

MUDr. M. Babková • VEBA a.s. BROUMOV • Česká spořitelna • SNĚŽKA VD • Vella Náchod • Řeznictví MAREŠ 
Tiskárna Polonček Náchod • PéCé Náchod

VÝDEJ STARTOVNÍCH ČÍSEL A PREZENTACE (PŘIHLÁŠKY)
v pátek 20. října 2017 od 13.00 do 18.00 hod. ve sportovní hale SK Náchod na Pražské ul. (startovné 200 Kč)

v sobotu 21. října 2017 od 7.30 do 9.45 hod. v závodní kanceláři MěÚ v Náchodě (startovné 300 Kč)

61

SOBOTA 20. října 2018

MUDR. M. Babková  TRELLEBORG  Česká spořitelna  SNĚŽKA VD  Vella Náchod  Řeznictví Mareš
Saar Gummi  PéCé Náchod

Firmy a podnikatelé podpořili závod Hronov – Náchod 2018

VÝDEJ STARTOVNÍCH ČÍSEL A PREZENTACE (PŘIHLÁŠKY)
v pátek 19. října 2018 od 13.00 do 18.00 hod. ve sportovní hale SK Náchod na Pražské ul. (startovné 200 Kč)

v sobotu 20. října 2018 od 7.30 do 9.45 hod. ve sportovní hale SK Náchod na Pražské ul. (startovné 300 Kč)

 

VEŘEJNÉ   BRUSLENÍ 
ŘÍJEN 2018 
 Sobota 6. 10. 2018 

od 14.00 hod. do 16.00 hod. 

 Neděle 7. 10. 2018 

od 14.00 hod. do 16.00 hod. 

 Sobota 13. 10. 2018 

od 14.00 hod. do 16.00 hod. 

 Sobota 20 .10 .2018 

od 14.00 hod. do 16.00 hod. 

 Neděle 21. 10. 2018 

od 13.00 hod. do 15.00 hod. 

 Sobota 27. 10. 2018 

od 14.00 hod. do 16.00 hod. 

 Neděle 28. 10. 2018 

od 13.00 hod. do 15.00 hod. 

 

 

 
www.zimni-stadion-nachod.cz                               Tel: 491 426 021                             zimni.stadion@mestonachod.cz                        

 

městem Smiřice, Vzdělávacím a kulturním centrem Klášter Brou-
mov, hereckým domem Viktorka v Ratibořicích, farními úřady 
v Náchodě, České Skalici a Novém Hrádku.

V rámci festivalu se uskutečnilo sedm koncertů (Náchod, Nový 
Hrádek, Smiřice, Broumov, Česká Skalice, Ratibořice), na kterých 
vystoupilo celkem deset komorních orchestrů a uskupení z celé 
České republiky. 

Zahajovací koncert 48. ročníku festivalu proběhl tradičně 
ve velkém sále Městského divadla Dr. Josefa Čížka, na kterém 
vystoupil Komorní orchestr Slávy Vorlové z Náchoda pod taktov-
kou Josefa Vlacha. V rámci zahájení se úvodního slova ujal zá-
stupce města Náchoda místostarosta Miroslav Brát.

Následně se festival postupně přesunul do kostelů na Novém 
Hrádku, České Skalici, Broumově, zámecké kaple ve Smiřicích 
a hereckého domu a muzea Viktorka v Ratibořicích. Svá vystou-
pení zde představily orchestry z Prahy, Trutnova, České Skalice, 
Nového Města nad Metují a Pardubic.

Závěrečný koncert festivalu patřil kostelu Sv. Vavřince v Ná-
chodě, kde se představily dva orchestry ze ZUŠ Náchod pod ve-
dením pedagogů Lukáše Janka a Romana Škárky. Tečku za festi-
valem učinil Smyčcový orchestr Jeseník pod taktovkou Františka 
Mecha.

Svou účastí obohatili závěrečný koncert i zástupci města Ná-
choda, místostarostka ing. Pavla Maršíková a místostarosta Mi-
roslav Brát.

Poděkování patří nejen všem zúčastněným umělcům, ale 
i představitelům měst, farních úřadů a kulturních zařízení 
v místech, kde byly koncerty pořádány.

Všechny koncerty uskutečněné v rámci 48. ročníku festivalu 
Camerata Nova Náchod měly vysokou uměleckou úroveň a byly 
posluchači přijaty velmi příznivě. 

Za pořádající festivalu Camerata Nova Náchod
Jiří Hejzlar, ředitel Náchodská Prima sezóna, o.p.s.

Státní zámek Náchod
V říjnu nabízí náchodský zámek návštěvníkům prohlídky Re-
prezentačních pokojů Piccolominiů, Salonů II. zámeckého patra 
a vyhlídkové věže, terasy a středověkého sklepení o víkendech 
od 10 do 15 hodin, v ostatních dnech prohlídky možné pro ob-
jednané skupiny deseti a více osob. 
KULTURNÍ AKCE: 

 7. 10. – Prohlídka zámecké kaple v 13 hodin – prohlídka zá-
mecké barokní kaple včetně sakristie a kruchty.
Vstupné jednotné: 50 Kč 

 27. 10. – Večerní prohlídky na téma: Ottavio I. Piccolomini, 
válečník, diplomat i milovník umění
Sám kníže Ottavio Piccolomini vás osobně přijme na svém zám-
ku, kde vám představí honosné komnaty a zároveň vám přiblíží 
svou vojenskou kariéru v době třicetileté války. Na závěr krátké 
hudební vstupy v podání žáků ZUŠ Police nad Metují.
Vstupné: 150 Kč/plné, 100 Kč/snížené, 400 Kč/rodinné.
Začátek prohlídek v 17.30, 18.30 a v případě zájmu i v 19.30 hodin
Nutná rezervace na tel. 491 426 201, 773 771 818 nebo e-mailu: 
nachod.objednavky@npu.cz.
Těšíme se na Vaši návštěvu! Správa zámku Náchod.
Více informací na www.zamek-nachod.cz .
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 Sobota 7. 10. 2018
od 9.00 Český pohár starších žákyň

 Sobota 13.10.2018 
9.00 a 13.00 hodin
VK Hronov – Sokol Šlapanice u Brna
1. liga – junioři
11.00 a 15.00
VK Hronov – VK Choceň
2. liga – muži

 Pátek 19. 10. 2018  
19.00
VK Hronov – Sokol Dobřichovice 
1. liga – ženy 

 Sobota 20. 10. 2018  
10.00
VK Hronov – Sokol Dobřichovice
1. liga – ženy 

 Sobota 27. 10. 2018  
10.00+14.00
VK Hronov – INTERTECH VS Drásov 
1. liga – junioři

Volejbal 

ROCK AND ROLL 

PROGRAM NA KUŽELNĚ SKK PRIMÁTOR NÁCHOD – říjen 2018

* * *

1. kuželkářská liga žen: (hrací den – sobota)
 20. 10. 2018 11.00 SKK Primátor Náchod – SKK Rokycany 
 3. 11. 2018 11.00 SKK Primátor Náchod – SKK Jičín
2. kuželkářská liga žen: (hrací den – sobota)
 13. 10. 2018 10.00 SKK Primátor Náchod B – KK Jiří Poděbrady
 27. 10. 2018  10.00 SKK Primátor Náchod B – KK PSJ Jihlava
2. kuželkářská liga mužů: (hrací den – sobota)
 13. 10. 2018 14.00 TJ Červený Kostelec – TJ START Rychnov n.Kn.
 7. 10. 2018 14.00 TJ Červený Kostelec – SKK Vrchlabí 
3. kuželkářská liga mužů: (hrací den – sobota)
 20. 10. 2018 15.00 SKK Primátor Náchod A – TJ Sokol Tehovec
 3. 11. 2018 15.00 SKK Primátor Náchod A – TJ Tesla Pardubice
1. kuželkářská liga dorostu: (hrací den – neděle)
 21. 10. 2018 10.00 SKK Primátor Náchod A – SKK Hořice v Podkr.
 21. 10. 2018 10.00 SKK Primátor Náchod B – Lokomotiva Česká Třebová
Východočeský přebor: (hrací den – pátek)
 5. 10. 2018 17.00 SKK Primátor Náchod B – KK Vysoké Mýto B
 19. 10. 2018  17.00 SKK Primátor Náchod B – Sokol Solnice B
 2. 11. 2018  17.00 SKK Primátor Náchod B – Sokol Dobruška B
Východočeská soutěž: (hrací den – pátek)
 5. 10. 2018 19.30 SKK Primátor Náchod C – TJ Dvůr Králové n.L. C
 19. 10. 2018  19.30 SKK Primátor Náchod C – Svitavy D
 2. 11. 2018 19.30 SKK Primátor Náchod C – Tesla Pardubice D

Přihlášky do turnaje neregistrovaných v kuželkách
SKK Primátor Náchod vyhlašuje již 46. ročník tradičního turnaje neregistrovaných 
kuželkářů a kuželkářek, který nese název největšího sponzora turnaje „O pohár ře-
ditele pivovaru Primátor Náchod, a. s.“ Turnaj bude zahájen opět začátkem listopadu 
2018 a vyvrcholí koncem ledna 2019. Veškeré informace naleznete na webových strán-
kách našeho klubu www.kuzelky.nachod.net. Přihlášky podávejte buď mailem na adre-
su: fana22@seznam.cz, nebo telefonicky na číslo 602 490 088. Nebo se zastavte v odpo-
ledních hodinách přímo na naší kuželně. Termín uzávěrky přihlášek je 15. října 2018.

 Hned první týden v novém školním 
roce odjelo osm dívek z T. J Sokol Náchod 
na Mistrovství ČR v Odznaku Všestran-
nosti Olympijských Vítězů, které se letos 
konalo už počtvrté na atletickém stadio-
nu VUT na Palackého vrchu v Brně. Na 
modrém povrchu a za krásného počasí 
soutěžilo celkem přes 650 chlapců a děv-
čat ze základních škol a víceletých gym-
názií z celé České republiky. Město a okres 
Náchod reprezentovalo celkem 8 děvčat 
a 2 chlapci ze čtyř škol. A že byli úspěš-
ní, svědčí i to, že přivezli domů dvě zla-
té medaile, 1x 4. místo, 1x 5. místo a hoši 
byli oba na 7. místě. Zlatá medaile pat-
ří za vynikající výkony Terezce Doležalo-
vá a Barboře Ficencové. Na 4. místě skon-
čila Lucie Růčková a pátá příčka potom 

OVOV 2018 
Úspěch gymnastek 
ze Sokola Náchod v Brně

patřila Kristýně Zelené. Velkou pochvalu 
zaslouží však i ostatní náchodští závodní-
ci, jejichž umístění se pohybovalo v první 
dvacítce mladých sportovců. Tato soutěž je 
velmi náročná a všichni to zvládli opravdu 
skvěle.                                                  Dop. MV

Ve dnech 31.srpna – 1. září 2018 se 
mladí házenkáři a házenkářky TJ Ná-
chod zúčastnili tradičního mezinárodní-
ho turnaje v polské Świdnici. Účast našich 
družstev na tomto mezinárodním turnaji 
je pokračováním spolupráce, kterou oddíl 
házené navázal s partnerským oddílem 
SKPR Świdnica v průběhu mikroprojektu 
„Handball Euroregionu Glacensis“.

V letošním roce se turnaje zúčastni-
lo družstvo mladších žáků. Družstvo 
mladších žáků se ve své věkové katego-

FESTIVAL PIŁKI RĘCZNEJ 
– ŚWIDNICA CUP 2018

rii neztratilo a obsadilo konečné 5. místo  
z 7 účastníků. Toto umístění je úspěchem 
tohoto kolektivu, kde řada hráčů přestou-
pila z kategorie minižáků a pro tyto hráče 
to byla první utkání mezinárodní házené 
s věkově staršími hráči. V každém zápase 
naši hráči hráli odpovědně a bojovali o co 
nejlepší výsledek.

Sestava družstva: V. Kliment, T. Vostřes, 
O. Lokvenc, Ilšner P. , Bubeníček Š., Šmeh-
lík T., Mrština M., Vojtěch D., Horváth M., 
Kosinková V., Mlýnková B., Jirásková J.

Trenér: J. Kosinka a vedoucí družstva 
P. Šmejkal

v sobotu 24. 11. 2018 
od 9.00 hodin
celorepubliková soutěž 
v akrobatickém rock and rollu

V sobotu 13. 10. 2018 se konají plavec-
ké závody O Pohár Jiráskova kraje a ba-
zén bude pro veřejnost otevřen až od 14 
hodin. Dále má Česká průmyslová zdra-
votní pojišťovna pronajatý bazén kaž-
dé úterý od 2. 10. do 27. 11. 2018 v čase  
20–21hod a soboty 6. 10. a 20. 10. 3. 11. 
a 17. 11. v čase 12-13 hod. Děkujeme za po-
chopení.

Novinka: Od října 2018 jsou v provo-
zu u malého bazénu toalety pro děti, tak-
že maminky nemusí s dětmi po schodech 
do dámských šaten. 

Informace z plaveckého 
bazénu Náchod
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GALERIE výtvarného umění v Náchodě
Zámecká jízdárna, Náchod, Smiřických 272, tel. 491 423 245, 
491 427 321. Otevřeno v termínu konání výstav denně kromě 
pondělí od 9 do 17 hodin.

 Jan Paul. Obrazy bez názvu 2004–2018.
(22. 9. – 11. 11.)
Výběr z obrazů Jana Paula (1956), které vytvořil po prožit-
ku z doprovázení umírající matky. Autor se rozhodl malovat 
prsty obrazy figurální, zabývající se tíživými tématy života, 
i díla nefigurativní, v nichž světlo, symbolizující naději, vy-
jadřuje duchovní přesahy naší dočasné existence.

 George Grosz? – Cirkus. Výstava jednoho obrazu.
(27. 9. – 11. 11.)
Obraz s tradovaným názvem Cirkus a s nepotvrzeným autor-
stvím světově proslulého výtvarníka Georga Grosze (1893–
1959) je od roku 1983 součástí sbírkového fondu Galerie vý-
tvarného umění v Náchodě. Malba, pokud by se potvrdilo 
Groszovo autorství, by patřila k nejcennějším artefaktům 
20. století v domácích státních sbírkách. Toto dílo ovšem kla-
de stále mnoho otázek nejen ohledně původce, ale také ná-
mětu i osudů díla samotného. Současná výstava shrnuje do-
savadní výsledky dokumentačního hledání i bádání.
Edukačně – výtvarný program napříč dvěma výstavami pro 
děti z MŠ a žáky základních a středních škol (24. 9. – 11. 11.)

 Před plátnem, za plátnem – všichni budou stát
Instalace a osvětlení obrazu Cirkus s nepotvrzeným autor-
stvím Georga Grosze nám navodí atmosféru k výstavě Jana 
Paula. Obrazy malované prsty vyjadřují Boží světlo, které 
autor cítil v posledních okamžicích života své matky. Svě-
telnou stopu barvy chápe jako duchovní energii vyzařující 
z prostoru malby.
V připravovaném programu využijeme ticho, světlo a tmu 
pro rozvinutí naší fantazie k divadelním etudám za plát-
nem. Výsledný nezaměnitelný stínový obraz prstovou mal-
bou převedeme na papír.
Poznámka: Program bude pozitivně laděn, oproštěn od tíži-
vého tématu smrti. Konzultace vítána.
Rezervovat program můžete e-mailem na adrese info@gvun.
cz nebo telefonicky: 491 427 321, 606 647 216.
Více na www.gvun.cz a facebook.com/galerienachod
Sobotní výtvarná dílna
Dílna pro rodiče s dětmi se uskuteční v sobotu 6. října v pro-
storách galerie od 14 do 16 hodin.
Určeno pro rodiče s dětmi od 5 let, mladší sourozenci jsou 
také vítáni, podle svých možností a chuti se mohou dílny 
účastnit. Doporučujeme pracovní oděv.
Hlaste se prosím nejpozději do čtvrtka 4. října na adrese: 
info@gvun.cz, nebo telefonicky 491 427 321. Na setkání 
s Vámi se těší Veronika Mesnerová.
Více informací na www.gvun.cz nebo facebook.com/galerienachod

Náchodský fotografický podzim
Fotoklub Náchod – kolektivní výstava
Ve dnech 6. října až 11. listopadu 2018 mohou návštěvníci ve vý-
stavní síni muzea (roh Zámecké a Tyršovy ulice) zhlédnout vý-
stavu fotografií pořádanou ve spolupráci s Fotoklubem Náchod. 
Vernisáž proběhne v pátek 5. října 2018 v 17 hodin. Otevřeno 
denně kromě pondělí 9–12, 13–17 hod.

Stálá expozice muzea Dějiny Náchoda a Náchodska 
Stálá expozice Muzea Náchodska v Broučkově domě na Masary-
kově náměstí čp. 18 v Náchodě mapuje dějiny náchodského re-
gionu od nejstarších doložitelných projevů života pravěkých lidí 
až po současnost. Organizované výpravy lze objednat na tel. čís-
le 491 433 722 nebo na e-mailu muzeumna.expozice1@seznam.
cz. Otevřeno denně mimo pondělí 9–12, 13–17 hod. 

Osudové osmičky 20. století v dějinách Náchoda
Do budovy stálé expozice Muzea Náchodska v Broučkově domě 
na Masarykově náměstí čp. 18 srdečně zveme zájemce k návště-
vě výstavy Osudové osmičky 20. století v dějinách Náchoda. Vý-
stava mapuje nejdůležitější milníky našich dějin zakončené os-
mičkou (1918, 1938, 1948 a 1968). Mapuje události, k nimž v naší 
vlasti a na Náchodsku došlo a díky desítkám trojrozměrných 
předmětů, z nichž některé jsou prezentovány zcela poprvé, při-
pomíná návštěvníkům pohnuté události 20. století. Výstava po-
trvá do 11. listopadu 2018.
Součástí výstavy je rovněž ojedinělá expozice figurek vojáčků 
čsl. armády první republiky v miniatuře Měli jsme se bránit  
– 1938 modeláře a sběratele Lubora Šušlíka. 
Otevřeno denně mimo pondělí 9–12, 13–17 hod.

Sbírka předmětů z období ČSSR 
Staré věci nepatří do starého železa
Muzeum Náchodska si Vás dovoluje pozvat na sbírku předmě-
tů z éry ČSSR.
KDY: 23. 10. 2018 (15.00–16.00 hod.)
KDE: v přednáškové místnosti muzea v 1. patře Staré radnice (čp. 
1) na Masarykově náměstí v Náchodě
Za Váš zájem a podporu předem děkujeme!
Více informací: www. muzeumnachod.cz a Fb Regionální mu-
zeum v Náchodě

Mezinárodní den archeologie
Muzeum Náchodska se připojuje k pátému ročníku Mezinárod-
ního dne archeologie, který se u nás uskuteční v sobotu 20. říj-
na 2018 v budově stálé expozice Muzea Náchodska v Broučkově 
domě na Masarykově náměstí čp. 18 v době od 9 do 17 hodin. Me-
zinárodní den archeologie je především o nadšení z objevování 
historie; každoročně tak různé archeologické organizace napříč 
celým světem nabízejí zájemcům různé archeologické aktivity, 
které si kladou za cíl poučit i pobavit. Součástí dne archeologie 
budou také přednášky na různá témata týkající se archeologie. 
Program přednášek:
11.00 – Pravěk na horním toku řeky Metuje
13.00 – Historie do země zapsaná (záchranné archeologické vý-
zkumy na Náchodsku v posledních letech)
14.00 – Laboratorní zpracování archeologických nálezů
15.00 – Co se píše v naší kostře?
Všechny zájemce srdečně zveme!
Pevnost Dobrošov v říjnu
Rozestavěná dělostřelecká tvrz, součást čs. pohraničního opev-
nění z let 1935–1938 s prohlídkou rozsáhlého podzemí. Vzhle-
dem k plánované rekonstrukci je provoz omezen. V říjnu je ote-
vřeno pouze o sobotách, nedělích a ve státní svátek 28. října, kdy 
budou probíhat prohlídky v 9.45, 11.10, 12.30 a poslední ve 14.00 
hod. V den státního svátku bude pro návštěvníky v době od 10 

v říjnu 2018 v Regionálním muzeu Náchod
Přehled kulturních akcí do 15 hodin rovněž mimořádně otevřen srub Jeřáb. V ostatních 

dnech je návštěva pevnosti možná jen po včasné rezervaci (mi-
nimálně 48 hodin před požadovaným termínem). ZMĚNA VY-
HRAZENA! Upozorňujeme návštěvníky, že provozní doba se 
může změnit v závislosti na přípravných pracích k rekonstruk-
ci! Po dobu prohlídek nebude v provozu pokladna pevnosti. Ná-
vštěvu pevnosti lze objednat a ověřit na tel. čísle 724 120 498, či 
elektronicky: pevnost.dobrosov@seznam.cz.

Návrat do minulosti – 28. říjen 2018
V neděli 21. října 2018 proběhne ve spolupráci s městem Ná-
chodem na Masarykově náměstí celodenní připomínková akce 
k stému výročí vzniku samostatné Československé republiky. Ná-
vštěvníci se mohou např. těšit na inscenované hrané scénky při-
pomínající události v říjnu roku 1918 v Náchodě.
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V neděli 23. září se na náchodském Ma-
sarykově náměstí uskutečnila již popá-
té oblíbená akce Za sportem na náměstí 
a Strongman Náchod.

Děkujeme všem, kteří se každoročně 
podílejí na prezentaci možností sportov-

Za sportem na náměstí 
a Strongman Náchod letos 
již popáté! 

ních aktivit, které provozují místní orga-
nizace. Je to skvělá příležitost pro spor-
tovní kluby nabídnout své možnosti 
a pro děti vyzkoušet si a vybrat kterýko-
liv sport. Starosta Jan Birke při té příleži-
tosti oznámil házenkářům, florbalistům 
a nejen jim, že město zahájilo stavbu ví-
ceúčelového hřiště pro venkovní sporty, 
které bude ve správě Sportovních zaří-
zení města Náchoda a už dnes se mohou 
všichni obracet na paní ředitelku ohled-
ně využití na jaře 2019. Stejně tak se za-
čne projektovat multifunkční sportovní 
hala, kde chce město mít zázemí nejen 
pro „velké“ sporty, ale i pro ty menší jako 
je judo, stolní tenis nebo minikopaná. „Já 
osobně se přikláním, že by měla stát v mís-
tě bývalého areálu Tepna a stane se tak ne-
dílnou součástí zadání pro architektonickou 
soutěž a stavět by se mohla už v roce 2020,“ 
dodal starosta.

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

Stomatologická pohotovost

říjen
PROGRAM

www.decko–nachod.cz

v obchodním domě Kaufland 
denně 8–20 hodin.

Lékárenská 
pohotovostní služ ba 

 6. 10. a 7. 10. MUDr. Jana Šťovíčková Denisovo nábřeží 665 
  Náchod  tel.: 491 423 748
 13. 10. a 14. 10.  MUDr. Tereza Štrasová Denisovo nábřeží 665
  Náchod  tel.: 491 424 921
 20. 10 a 21. 10.  MUDr. Jana Vaňková Sokolská 215
  Červený Kostelec  tel.: 491 463 421
 27. 10. a 28. 10. MUDr. Alois Vejmola s.r.o. Palackého 20
  Náchod  tel.: 491 424 524

AKCE PRO VEŘEJNOST
 pátek 5. října 

– PODZIMNÍ KERAMIKA NA ZKOUŠKU 
tvořivá dílna pro veřejnost, od 16 do 18 
hodin, přijďte si zkusit práci s hlínou při 
tématickém tvoření z hlíny, vhodné pro 
děti nad 6 let i dospělé, s sebou pracovní 
oděv, přezůvky, vstupné 50 Kč za osobu, 
(výpal výrobku je v ceně), informace Bc. 
Tereza Išová, tel. 774 223 296 

 pátek 12. října – ERASMUS DAY
osvěta programu Erasmus +, organizace 
projektů, výměny mládeže, evropská dob-
rovolná služba, diskuze s dobrovolníky, 
informace pro zájemce, program od 9 do 
16 hodin, informace Bc. Tereza Skalová, 
youthinaction@seznam.cz, 732 662 556

 13.–14. října – HLEDAČI POKLADŮ 
víkend pro děti ve věku od 6 do 12 let, hry, 
hrátky a soutěže, noční hra, pro zájemce 
výuka angličtiny, s sebou spacák, věci na 
ven a dovnitř, hygienické potřeby, přezů-
vky, vybavený penál, kartička pojištěnce, 
přihlášky do 10.10., cena 300 Kč, informa-
ce PhDr. Jaroslava Nývltová, jajka@decko-
nachod.cz, tel. 775 223 291

 29.–30. října – TVOŘIVÉ PODZIMKY
jednodenní workshopy pro děti, vhodné 
od 6 let, tvorba šperků Fimo, dekorace, 
kreativní techniky, program od 9 do 13 
hodin, s sebou přezůvky, pracovní oděv, 
svačina, pití, cena 100 Kč (za 1 den), při-
hlášky on-line do 24. 10., informace Bc. Te-
reza Išová, tel. 774 223 296

AKCE MATEŘSKÉHO CENTRA
 čtvrtek 4. října 

– PSYCHOLOG V MACÍČKU
výchova a výchovné styly, Mgr. Petra Fe-
ttersová, program od 15.30 do 17 hodin, 
cena 80 Kč (60 Kč členové Mami klubu), 
informace Mgr. Jitka Ničová, tel. 774 635 
232, mc@deckonachod.cz

 pátek 5. října – PODZIMNÍ BAZÁREK
od 9 do 11.30 hodin a od 16 do 18 hodin, 
prodávající platí 50 Kč za stůl / jeden ča-
sový úsek, prodej dětského a těhoten-
ského oblečení, hraček, sportovních po-
třeb apod., volná herna, rezervace stolu 
do 3. 10., informace Mgr. Jitka Ničová,  
tel. 774 635 232, mc@deckonachod.cz

 pátek 12. října 
– KERAMICKÝ WORKSHOP PRO MAMINKY
od 9.30 do 11 hodin, hlídání dětí zajiště-
no, cena 80 Kč (60 Kč členové Mami klu-
bu), informace Mgr. Jitka Ničová, tel. 774 
635 232, mc@deckonachod.cz

 pátek 26. října 
– JAK NA DĚTSKÉ ZOUBKY
přednáška dentální hygienistky Jitky Krá-
lové od 9. 30 do 11 hodin, cena 50 Kč, infor-
mace Mgr. Jitka Ničová, tel. 774 635 232, 
mc@deckonachod.cz

 6. 10. Půlnoční zásnuby
 13. 10. Půlnoční zásnuby
  20. 10. Jak se Honza napil rozumu
  27. 10. Jak se Honza napil rozumu
 3. 11. Půlnoční zásnuby

Ve dnech 13. a 14. 9. jsme v rámci nábo-
ru malých hokejistů i hokejistek navštívi-
li náchodské školky. Tímto bychom chtě-
li poděkovat mateřským školám za milé 
a vstřícné přivítání a hlavně dětem za je-
jich nadšení, které jsme se v nich snaži-
li vzbudit povídáním si o sportu i jako ta-
kovém. Děti ve školkách navštívil vždy 
trenér mládeže s malým hráčem, ukáza-
li jim a nechali vyzkoušet hokejovou vý-
stroj a formou letáků a puků s informa-
cemi pozvali děti a jejich rodiče na akci 
Pojď hrát hokej. Všechny zájemce zveme 
na pravidelnou hokejovou školu brusle-
ní. Budeme se na děti i jejich rodiče, bez 
kterých to nejde moc těšit. Vždy v úterý 
od 16.00 hodin na ZS Náchod.

Tým trenérů mládeže a hráčů HC Ná-
chod.

Nábor mladých hokejistů 
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Církve v Náchodě
Náboženská obec Církve československé husitské
Husův sbor, Raisova 806, 547 01 Náchod, farář ThDr. Stanislav 
Švarc ThDr. Kontakt mobil 776 736 885, pevná linka (pouze  
v úřední hodiny) 491 426 223, e-mail: stanislav.svarc@volny.cz. 
Úřední hodiny: středa 15–17 hod. Kolumbárium otevřeno den-
ně 9–17 hodin. Pravidelné bohoslužby se konají ve Farského síni 
CČSH, vchod Raisova ul. v neděli v 8.15 hod. Biblické hodiny 
ve čtvrtek v 16 hod.
Římskokatolická farnost
děkanství Náchod, Masarykovo náměstí 75, 547 01 Náchod. Kon-
takty: kancelář 491 428 355, děkan P. Mgr. Zdeněk Kubeš 737 383 
752, farní vikář P. Mgr. Jiří Jakoubek 720 206 260, 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 koste-
le sv. Vavřince: pondělí 7.00, úterý 18.00, středa 16.00, čtvrtek 
7.00, pátek 18.00, sobota 7.30 a v 18.00 s nedělní platností, ne-
děle 7.30, 9.00 a 18.00. Mše svaté pro děti a mládež jsou slouže-
ny v kostele sv. Michaela v neděli v 10.15. 
Posvícenská mše svatá pro farníky z Bražce bude sloužena v ne-
děli 7. 10. v 7.30 v kostele sv. Vavřince. V neděli 14. 10. v kostele 
sv. Vavřince při mši svaté v 7.30 oslaví posvícení farníci z Dol-
ní Radechové. V Dobrošově posvícení oslavíme v neděli 21. 10.  
v 15.00 a následně v pondělí 22. 10. v 18.00. Výročí posvěcení 
kostela sv. Jana Křtitele oslavíme v neděli 28. 10. v 10.30. Farníci 
z Babí oslaví posvícení tutéž neděli 28. 10. v kostele sv. Vavřin-
ce při mši svaté v 9.00.
Modlitební setkání v kostele sv. Michaela probíhá každý druhý 
čtvrtek od 19.00. P. Zdeněk Kubeš, děkan 
Českobratrská církev evangelická
Purkyňova 535, farář Mgr. Marek Bárta, mobil: 604 892 182,  
e-mail: nachod-sonov@evangnet.cz. Konzultační hodiny bratra 
faráře ve středu od 8.00 do 13.00 v kanceláři ve sborovém domě 
v Purkyňově ulici 535. Mimo to objednání rozhovoru či návštěvy 
faráře kdykoliv po telefonické domluvě. Bohoslužby vždy v nedě-
li od 9.00 hodin (není-li uvedeno jinak) ve sborovém domě v Ná-
chodě a od 10.30 hodin v kostele v Šonově. V neděli 7. 10. společ-
né bohoslužby Díkůvzdání pro celý sbor s vysluhováním svaté 
večeře Páně v kostele v Šonově od 10.30 hodin, při nichž bude-
me společně s bratry a sestrami z hronovského sboru a dalšími 
návštěvníky připomínat a slavit 100. výročí založení Českobra-
trské církve evangelické. Ve čtvrtek 18. 10. bohoslužby v Do-
mově důchodců v Náchodě od 9.30 hod. Biblická hodina v Har-
monii s Markem Bártou ve čtvrtek 11. 10. od 9.30 hod. Schůzka 
dětí na faře v Šonově v pátek 19. 10. od 17.30 hod. Biblické hodiny 
věnované Ježíšovu Kázání na hoře se budou konat vždy ve čtvr-
tek od 16.00 hodin – v Novém Městě nad Metují 4. 10. a 18. 10., 
v Náchodě 11. 10. a 25. 10. Přehled všech akcí a aktuální infor-
mace 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, mo bil. 739 481 014,  
Bohoslužby každou so bo tu 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., tele-
fon 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.

Senior klub „Harmonie 2“
Senioři ČR z městské organizace Náchod vás zvou do klubovny na 
pravidelné čtvrteční programy, kde se v říjnu sejdeme:

 čtvrtek 4. 10. od 14 hod. „ Je-li kde na světě ráj – Kašmír“ , 
cestopisný filmový dokument Jiřího Hanzelky a Miroslava Zik-
munda

 čtvrtek 11. 10. od 14 hod. „Zajímavosti ze zpravodajských pro-
gramů“ – beseda s pracovníkem České televize;

 čtvrtek 18. 10. od 14 hod. „ Krajinou domova“ – Delty bez 
moří a Dvojí srdce
Vysočiny – filmy pro nás připravil a promítne p. O. Mach;

 čtvrtek 25. 10. od 14 hod. „ Rumunský Banát“, film ze své ces-
ty nám promítne a bude vyprávět p. Zdeněk Nývlt.
Na naše programy zveme všechny příznivce klubovny seniorů 
starší generace, i když nejsou členy naší organizace. Na vaše ná-
vštěvy se těší členové výboru SČR, MO Náchod
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Městská knihovna Náchod informuje v říjnu 2018

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

Rozvoz knih
V úterý 2. října se v dopoledních hodinách uskuteční rozvoz 
knih nemocným nebo starším občanům.

Výstavy
Studovna

 POKLADY Z REGIONÁLNÍ LITERATURY
1.–6. října. Výstava literárních děl regionálních autorů, uspořá-
daná v rámci Týdne knihoven.

 ZDENA HONZŮ – OBRÁZKY
Do 31. října. Prodejní výstava obrazů.
Hala

 OLGA HAVLOVÁ A VÝBOR DOBRÉ VŮLE
Do 15. října. Výstava fotografií uspořádaná u příležitosti oslav 
20. výročí založení Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové.

 PRODEJ KNIH A GRAMOFONOVÝCH DESEK
15.–19. října. Prodej knih a desek vyřazených z našeho fondu. 
Cena za knihu do 30 Kč dle velikosti a opotřebení, cena za kaž-
dou jednu desku 50 Kč. 

 DOBROČINNÝ BAZAR
24. října. Charitativní bazar oblečení, hraček i knih pořádaný 
spolkem Dokořán, který pomáhá ohroženým rodinám s dětmi. 

Týden knihoven 1.–7. 10.
 BESEDA O KOMIKSU

V pondělí 1. října začínáme Týden knihoven besedami pro 
střední školy i veřejnost od 9.30 do 11.30 ve studovně. Lu-
káš Růžička z nakladatelství Paseka bude hovořit na téma Ko-
miks je pro všechny: cesty komiksu k ženám a menšinám.

 PŘEDNÁŠKA RICHARDA ŠVANDY
V pondělí 1. října vás od 17.00 hodin zveme do studovny 
na přednášku Richarda Švandy O vyhlášení republiky 28. říj-
na 1918 v Náchodě a okolí. 

 6 NACHODNÍKU ČTE PRO J. ŠKVORECKÉHO
Na úterý 2. října jsme pro vás od 19.00 hodin připravili li-
terárně-hudební pořad. Celorepublikovým tématem Týdne 
knihoven je lokální historie, region. Za hudebního dopro-
vodu uskupení 6NaChodníku tedy budeme číst z děl Jose-
fa Škvoreckého, a to v rámci 2. ročníku naší vzpomínkové 
akce Náchod, to krásné město Kostelec, aneb čteme pro Josefa 
Škvoreckého. 

 SPOLU V KNIHOVNĚ
Ve středu 3. října zveme všechny rodiče a jejich děti do dět-
ského oddělení na bohatý program. Přichystali jsme spoustu 
her a soutěží, dílnu na vytváření šperků z PET lahví, a mno-
ho dalšího.

 PŘEDNÁŠKA MARTINA TESAŘE
Ve středu 3. října proběhne od 18.00 hodin ve studovně 
přednáška Martina Tesaře na téma Podnikatelská rodina Bar-
toňů z Dobenína, jak ji (ne)znáte. 

 KŘEST TEMATICKÝCH KUFŘÍKŮ
Ve čtvrtek 4. října se od 16.00 hodin uskuteční slavnostní 
představení nových tematických kufříků, na které zveme 
děti i jejich rodiče. Kufříky Sport a Cestujeme pokřtí žáci 3. B 
ZŠ Komenského, kteří se na jejich vytvoření podíleli. 

 LOVCI PEREL A TURNAJ V PEXESU
V pátek 5. října zahajujeme novou soutěžní hru pro dětské 
čtenáře s názvem Lovci perel. Po celé odpoledne bude v dět-
ském oddělení probíhat velký turnaj v pexesu. 

Divadlo Kašpar – Kytice
V úterý 16. října vás od 19.00 hodin zveme do studovny na před-
stavení divadelního spolku Kašpar. Herci Jan Potměšil a Jakub 
Špalek vystoupí s nastudováním tvorby K. J. Erbena, jehož Kyti-
ci, Svatební košili, Dceřinu kletbu, Zlatý kolovrat a Poklad oboha-
tili o originální prvky bytového divadla. Vstupné 250 Kč, před-
prodej ve studovně.

Náchodská univerzita volného času
 15. října Plk. gšt. PhDr. Eduard Stehlík, Ph.D., MBA 

Osudové osmičky, rok 1938 
(POZOR!!! Pouze v 16.00 hodin v aule gymnázia)

 29. října Prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc. 
Harmonizace našeho vnitřního času s vnějším dnem
(POZOR!!! Pouze v 15.00 hodin a v aule gymnázia)
Vstup pouze na průkazky NUVČ. Pro ostatní zájemce po ústní doho-
dě s organizátory vstupné 50 Kč.

Virtuální dějiny umění
Naše knihovna se rozhodla připojit k Virtuální univerzitě třetí-
ho věku, kterou pořádá již více než dvacet let Česká zemědělská 
univerzita v Praze. Systém výuky je založen na vysokoškolskými 
lektory předem natočených multimediálních přednáškách, kte-
ré se prostřednictvím internetu přenášejí do výukových míst, 
v našem případě do studovny knihovny. První kurz Život a dílo 
Michelangela Buonarroti bude probíhat od října do prosince 
2018 ve studovně. Ke studiu se může přihlásit osoba se statu-
tem důchodce a invalidní důchodce bez rozdílu věku. Po vyplně-
ní přihlášky a zaplacení administrativního poplatku (cca 300 Kč 
na semestr – 6 přednášek) se stane studentem. Přihlášky přijí-
máme ve studovně.
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říjen

1. po jen v 17 hod.

1. po jen v 19.15 hod.

2. út jen v 17 hod.

3. st jen v 17 hod.

3. st jen v 19.15 hod.
4. čt, 8. po v 19.30 hod. 2D, 3D +TIT
5. pá, 10. st v 17 hod., 2D, 3D+DAB
6. so v 16.15 hod., 3D+DABING
7. ne v 15.45 hod., 2D+DABING
9. út v 19.30 hod., 2D+DABING

4. čt, 9. út jen v 17 hod.
7. ne jen v 18 hod.
11. čt jen v 19.30 hod.

5. pá jen v 19.15 hod.
8. po jen v 17 hod.
10. st jen v 19.15 hod.

6. so jen ve 14.30 hod.

7. ne jen ve 14 hod.
10. st jen v 15.15 hod.
11. čt, 17. st jen v 17 hod.
12. pá, 13. so jen v 19.30 hod.
14. ne jen v 16.15 hod.
15. po jen v 16.30 hod.

12. pá v 17 hod.
14. ne v 19 hod.
17. st jen v 19.30 hod.

13. so jen v 15.45 hod.

13. so jen ve 14 hod.
14. ne jen ve 14.30 hod.

13. so jen v 17.45 hod.

15. po jen v 19.15 hod.

16. út jen v 17 hod.

16. út jen v 19.15 hod.

17. st jen ve 14.45 hod.

18. čt jen v19.15 hod.
19. pá jen v 18 hod.

18. čt jen v 17 hod.
21. ne jen v 19.30 hod.
23. út jen v 19.15 hod.
19. pá, 22. po jen v 16 hod.
20. so jen ve 14.45 hod.
21. ne jen ve 14 hod.
23. út jen v 17 hod.

19. pá jen 19.45 hod.
20. so jen v 16.45 hod.
22. po jen v 18 hod.
24. st jen v 16 hod.

22. po jen v 19.45 hod.
24. st jen v 17.45 hod.

24. st jen v 19.45 hod.
25. čt jen v 19.45 hod.

25. čt jen v 16 hod.
26. pá jen v 16 hod.
27. so jen ve 14.30 hod.
28. ne jen v 16 hod.
31. st jen v 16 hod.

25. čt, 26. pá jen v 18 hod.
27. so jen v 16.30 hod.
29. po, 30. út jen v 19.15 hod.

26. pá jen v 19.45 hod.
28. ne jen v 18 hod.
29. po jen v 17 hod.
31. st jen v 19.45 hod.

28. ne jen ve 14 hod.

28. ne jen ve 20 hod.

30. úterý pouze v 17 hod.

31. st pouze v 18 hod.

PO ČEM MUŽI TOUŽÍ
Jak vyřešit problémy po chlapsku? Stačí se společně s nejlepším kamarádem opít a v dobrodružné noci si přát, že se chcete stát ženou, protože „ženský to mají v životě mnohem jednodušší… Vstup-
né 130 Kč. Mládeži přístupný.

STUDENÁ VÁLKA
V období budování stalinského Polska, ale také moderní západní Evropy, se odehrává příběh velké osudové lásky zpěvačky Zuly a skladatele Wiktora. V kulisách Varšavy, Berlína a Paříže zní jazzo-
vá a folklorní hudba a Zula s Wiktorem rozehrávají nádhernou, ale hořkou baladu, svoji vlastní studenou válku v Kunderovsky laděném milostném eposu. České titulky. Vstupné 80 Kč. Doporuče-
ná přístupnost: od 12 let.

HELL FEST: PARK HRŮZY
Pojďte si užít do zábavního parku hrůzy. Co když vás ale uprostřed strašidelných atrakcí začne terorizovat a pronásledovat skutečná hrozba v podobě maskovaného zabijáka? Hororový vyvražďo-
vací festival zabijáka v masce právě začíná! Če ské titulky. Vstupné 120 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný. 

YETI: LEDOVÉ DOBRODRUŽSTVÍ
Připravte se: Ať je ti, jak je ti, je tady YETI! Rodinná komedie, ve které je Yeti přesvědčen, že záhadné bytosti známí jako „lidé” nebo „pidinožky“ opravdu existují! Velká zábava pro celou rodinu, 
uváděná v českém znění. Vstupné 110 Kč. Mládeži přístupný.

SESTRA Zažij nejtemnější kapitolu ze světa filmu V zajetí démonů… Mysteriózní hororový thriller pro diváky pevných nervů, uváděný s českými titulky. Vstupné 110 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

VENOM  FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D A VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
… svět má dost superhrdinů! Na stříbrné plátno se řítí jeden z nejzáhadnějších, nejrozporuplnějších a nejdrsnějších anti-hrdinů filmového světa značky Marvel, mimozemský symbiont Venom. 
Film uvádíme v českém znění i s českými titulky. Vstupné 3D verze 150 Kč (děti 130 Kč), 2D verze 130 Kč (děti 110 Kč). Doporučená přístupnost: od 12 let. 

ZRODILA SE HVĚZDA 
V hlavních rolích v dechberoucím romantickém hudebním dramatu Bradley Cooper a Stefani Germanotta, kterou celý svět zná pod jejím uměleckým pseudonymem Lady Gaga. České titulky. Vstup-
né 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

TOMAN
Obchodník s osudy lidí… Filmové drama režiséra a producenta Ondřeje Trojana (filmy „Želary“ nebo „Občanský průkaz“) o vzestupu a pádu na pozadí doby, která dodnes ovlivňuje naše životy. Ne-
uvěřitelný a pravdivý příběh rozporuplné osoby Zdeňka Tomana, šéfa naší zahraniční rozvědky, který významně ovlivnil vývoj v poválečném Československu, bezskrupulózního obchodníka s ob-
rovskou mocí a zásadním úkolem. Sehnat peníze, které komunistům vyhrají volby… V hlavní roli Jiří Macháček. Vstupné 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

HOTEL TRANSYLVÁNIE 3: PŘÍŠERÓZNÍ DOVOLENÁ Animovaná rodinná komedie, uváděná v českém znění. Vstupné 100 Kč. Mládeži přístupný.

BELLA A SEBASTIAN 3: PŘÁTELÉ NAVŽDY
Další dobrodružství a přátelství mezi Bellou a Sebastianem. Sebastian dospívá a z Belly se stává maminka tří roztomilých štěňátek… Film je uváděn v českém znění. Vstupné 110 Kč. Mládeži přístupný.

PRVNÍ ČLOVĚK
Prožijte neskutečnou cestu na měsíc! Jedno z největších dobrodružství v lidských dějinách. A film o něm vznikl až po padesáti letech. Dramatický příběh letu Neila Armstronga na Měsíc mapuje osca-
rový režisér Damien Chazelle, který na oběžnou dráhu vyslal Ryana Goslinga. České titulky. Vstupné 130 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

ZLÝ ČASY V EL ROYALE
Všechny cesty vedou sem! Několik cizinců se setkává v zašlém hotelu El Royale. Nemají nic společného kromě tajemství, které každý z nich skrývá. A kdysi oblíbený hotel má vlastní, hodně temnou 
minulost… Ve filmu excelují herecké hvězdy jako Jeff Bridges, Chris Hemsworth nebo Dakota Johnson. Mysteriózní thriller, uváděný s českými titulky. Vstupné 120 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

YETI: LEDOVÉ DOBRODRUŽSTVÍ
Připravte se: Ať je ti, jak je ti, je tady YETI! Rodinná komedie, ve které je Yeti přesvědčen, že záhadné bytosti známí jako „lidé” nebo „pidinožky“ opravdu existují! Velká zábava pro celou rodinu, 
uváděná v českém znění. Vstupné 110 Kč. Mládeži přístupný.

VILÍK: RYCHLE A VESELE
Malé autíčko Vilík má velký sen - chce se stát králem silnic ve svém rodném městě Gasket City. Rodinný animovaný film, uváděný v českém znění. Vstupné 110 Kč. Mládeži přístupný.

PO ČEM MUŽI TOUŽÍ
V hvězdném obsazení české komedie Anna Polívková, Jiří Langmajer, Matěj Hádek, Táňa Pauhofová, Jiří Havelka, Lenka Vlasáková, Sara Sandeva, Lucie Polišenská, Andrea Hoffmannová, Oldřich Na-
vrátil, Naďa Konvalinková a další. Vstupné 120 Kč. Mládeži přístupný.

FLORIDA & HAVAJ NA HAVAJI  CESTOVATELSKÁ VIDEOSHOW KATEŘINY A MILOŠE MOTANI
Ostrovy z ohně, žraloci, mořské panny a Micky Mouse. Cesta napříč nádhernými ostrovy, kde moc prší, puká země a okolo krouží žraloci, velryby, delfíni a manty… Vstupné 120 Kč.

VENOM … svět má dost superhrdinů! Na stříbrné plátno se řítí jeden z nejzáhadnějších, nejrozporuplnějších a nejdrsnějších anti-hrdinů filmového světa značky Marvel, mimozemský symbiont 
Venom. Film uvádíme v českém znění. Vstupné 130 Kč (děti 110 Kč). Doporučená přístupnost: od 12 let.

JACK STAVÍ DŮM
Pro sériového vraha Jacka je každé zabití uměleckým dílem. Své temné mistrovství se snaží během let vybrousit k dokonalosti. I přes jeho vysokou inteligenci se policie pomalu přibližuje, zatímco 
Jack víc a víc riskuje na cestě k dokonalé vraždě. V hlavních rolích se objeví Matt Dillon a Bruno Ganz, ve filmu účinkují také Uma Thurman či Riley Keough. Kontroverzní génius Lars von Trier jej 
poprvé představil na festivalu v Cannes. České titulky. Vstupné 100 Kč. Mládeži do 18 let nepřístupný.

JAN PALACH   Představení pro všechny seniory za snížené vstupné!!!
Příběh mladého muže a jeho činu… Drama podle scénáře spisovatelky Evy Kantůrkové, vyprávějící příběh posledních měsíců Palachova života, a ukazující cestu, na níž se z milujícího syna, odda-
ného přítele a citlivého, přemýšlivého studenta filozofie, stala „pochodeň číslo 1“. Režie Robert Sedláček. Vstupné 50 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

HOVORY S TGM
Jsou otázky, na které je třeba hledat odpověď v každé době… Jan Budař jako Karel Čapek a Martin Huba jako T. G. Masaryk excelují v příběhu jednoho z nejslavnějších rozhovorů naší historie. Fil-
mové „Hovory s TGM“ přinášejí na plátna kin nečekané napětí, emoce a střet dvou významných mužů. Film vznikl nejen k 100. výročí vzniku Československa, v letošním roce navíc uplyne 80 let  
od smrti Karla Čapka. Vstupné 120 Kč. Mládeži přístupný.

HALLOWEEN
Jmenuje se Michael Myers, nosí bílou masku a v ruce nůž. Pokud ho potkáte na Halloween, bude to asi poslední den vašeho života. Slavná hororová série právě píše svou poslední kapitolu. V hlavní 
roli opět Jamie Lee Curtis. Hororový thriller, uváděný s českými titulky. Vstupné 120 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

ČARODĚJOVY HODINY
Objevte dům, kde vládnou kouzla… Film je natočen podle klasického fantasy románu Johna Bellairse. V hlavních rolích mysteriózního rodinného fantasy filmu Jack Black, Cate Blanchett a Owen 
Vaccaro. České znění. Vstupné 110 Kč. Mládeži přístupný.

MARS
Komedie režiséra Benjamina Tučka. Lety na Mars dávno vyšly z módy. Marťanskou vědeckou stanici udržuje v nouzovém režimu zastaralý robot Bot, ponechaný kdysi na Marsu svému osudu. Mís-
to náhradních dílů přiletí čeští turisté, kteří se na Marsu chtějí oženit. Ale do vesmíru by neměli létat lidé, kteří nemají vyřešené svoje osobní problémy. Robot přežil pět velkých prachových bouří, 
četl jen komiks o Indiánech a několikrát ho trefil blesk. Může umělá inteligence žárlit? Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

KRÁLOVÉ ZLODĚJŮ
Kriminální drama inspirované neuvěřitelným pravdivým příběhem. V roce 2015 se v Londýně odehrála jedna z největších loupeží diamantů v britské historii. Odhalení, že ji má na svědomí gang 
důchodců a vysloužilých podvodníků, způsobilo senzaci. Hrají Michael Caine, Charlie Cox, Michael Gambon, Jim Broadbent, Ray Winstone, Paul Whitehouse, Tom Courtenay a další. České titulky. 
Vstupné 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

TICHO PŘED BOUŘÍ
Thriller plný zvratů a vášní s Matthew McConaugheym a Anne Hathaway. Ticho exotického ostrova, kde si hlavní hrdina léčí životní rány, změní v bouři událostí a odhalených tajemství příjezd jeho 
bývalé ženy. Ta ho požádá, aby zabil jejího současného manžela. České titulky. Vstupné 120 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

KDYŽ DRAKA BOLÍ HLAVA
Pohádka pro celou rodinu a napínavý příběh o vzniku království Draka, o velké lásce princezny Adélky a prince Janka, o letité kletbě a strašlivém Drakovi, o zlém skřítkovi Blivajzovi, ale i o ta-
jemství Pomněnkové louky, ztraceném dračím vejci a párku klokanů. Zajímá Vás, kdy draci tančí hip hop, jak se slaví vánoce v dračí jeskyni, jakou kouzelnou moc má sto let nemytý dračí 
zub a hlavně proč draka bolí hlava? Hrají Charlotta Gottová, Karel Gott, Miroslav Šimůnek, Ján Koleník, Kamila Magálová, Zuzana Mauréry, Kateřina Brožová, Miroslav Noga a mnoho dalších.  
Vstupné 120 Kč. Mládeži přístupný.

JOHNNY ENGLISH ZNOVU ZASAHUJE
Jeho licence… obnovena. Jeho inteligence… omezená. Když je svět v ohrožení a tajná služba paralyzovaná, vrací se na scénu Johnny English. Dokáže muž, pro kterého jsou zmatky, chyby a omyly 
základním pracovním nástrojem, obstát i v moderním světě? Rowan Atkinson v bláznivé komedii, uváděné v českém znění. Vstupné 130 Kč. Mládeži přístupný.

ZLATÝ PODRAZ
Příběh o vášnivé lásce, basketbalu a životě ve stínu politiky. Příběh filmu začíná v roce 1938. Hlavní linii snímku tvoří osudová láska mladého právníka a sportovce Franty k tanečnici Michelle, se 
kterou se seznámí na poválečném Mistrovství Evropy v basketbalu v Ženevě. Jejich příběh, který kromě politiky ovlivní i dva protikladní jedinci trenér Valenta a funkcionář Hrabal, vrcholí v roce 
1951, kdy Evropu už na mnoho let rozdělila železná opona. Hrají Filip Březina, Zdeněk Piškula, Patrycja Volny, Jan Hartl, Alena Mihulová, Ondřej Malý, Stanislav Majer, Simona Lewandowská, Jiří 
Roskot a další. Režie Radim Špaček. Vstupné 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

ÚŽASŇÁKOVI 2
Oblíbená rodina superhrdinů se vrací! Animovaná rodinná komedie studia Disney-Pixar uváděná v českém znění, jejíž součástí je i krátký animovaný předfilm Bao. Vstupné 100 Kč. Mládeži přístupný.

ÚSMĚVY SMUTNÝCH MUŽŮ
Opojně hořká komedie. Film podle stejnojmenného knižního bestselleru Josefa Formánka. Skvělé herecké výkony Davida Švehlíka, Jaroslava Duška, Ivana Fraňka, Ondřeje Malého, Mariky Šoposké, 
Jaroslava Plesla, Simony Babčákové a dalších. Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

VENOM
… svět má dost superhrdinů! Na stříbrné plátno se řítí jeden z nejzáhadnějších, nejrozporuplnějších a nejdrsnějších anti-hrdinů filmového světa značky Marvel, mimozemský symbiont Venom. Film 
uvádíme v českém znění. Vstupné 120 Kč (děti 100 Kč). Doporučená přístupnost: od 12 let.

PO ČEM MUŽI TOUŽÍ
Jak vyřešit problémy po chlapsku? Scénář napsal režisér úspěšné romantické komedie „Pohádky pro Emu“ Rudolf Havlík společně se spisovatelkou Radkou Třeštíkovou, která je jednou z nejprodá-
vanějších domácích knižních autorek. Vstupné 120 Kč. Mládeži přístupný.

PROGRAM ALTERNATIVNÍ TVORBY KINA VESMÍR NAJDETE NA STRANĚ 13 NZ
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