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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.

KOUZLO HOBOJE aneb KONCERT O VĚČNÉM DECHU
Duo Adamus - Levický
Jan Adamus - hoboj, anglický roh                         Martin Levický - klavír

Program:  Franz Xaver Richter: Sonáta D-dur op. 2 pro hoboj a klavír Ludwig van Beethoven: Sonáta pro anglický roh a klavír op. 17
  Bedřich Smetana: České tance      Franz Schubert: Impromptu op. 90 č. 4 As-dur pro klavír
  Carlo Besozzi: Koncert C-dur pro hoboj a klavír  Antonio Pasculli: Koncert na motivy Donizettiho opery
Cirkulované dýchání neboli „věčný dech“ je technika, kterou využívají někteří hráči na dechové nástroje. Jan Adamus patří k prvním novodobým hobojistům, kteří věčný dech využívají v praxi. Cíl je jasný – dokázat se současně nadechnout 
a vydechnout. Touto technikou dýchání pak lze hrát bez přerušení neomezeně dlouhou dobu. Klavírní doprovod, ale také virtuózní sólové skladby pro klavír předvede Marti n Levický, v současné době člen Národního divadla.
Předprodej od 20. srpna 2019                           Vstupné: 130 Kč, 110 Kč, 90 Kč    

Divadlo D5 uvádí představení pro I. stupeň ZŠ a další zájemce

KRYSÁCI A ZTRACENÝ LUDVÍK
Hubert, Hod an, dva krysáci, Eda, laboratorní potkan z Prahy a Ludvíček, sádrový  trpaslík. Tak to je nerozlučná parta, která zažívá na malém smeti šti  poblíž Vizovic jedno dobrodružství za druhý m. Zrovna teď je čeká jedno opravdu veliké. 
Toti ž, Ludvík se ztrati l! Začíná nebezpečná pátrací akce. 
Omezený počet vstupenek v předprodeji od 20. srpna 2019                                                                             Vstupné: 50 Kč

1. LEKCE KURZU JÓGY 

pod vedením lektorky Mgr. Jarmily Koudelkové
od 17.00 hodin - začátečníci, od 18.30 hodin - mírně pokročilí a pokročilí
Prodej abonentek probíhá od 5.  srpna 2019 v MIC v Náchodě.                  Kurzovné: 10 lekcí za 950 Kč

Klicperovo divadlo Hradec Králové

Lev Nikolajevič Tolstoj: ANNA KARENINA     
Překlad: Taťjana Hašková  Režie: Jan Holec
Příběh velké lásky, pozvánka mezi petrohradskou smetánku
Hrají: Sára Venclovská, Jiří Zapletal, Igor Sviridov/Vojtěch Podaný, Jan Sklenář a dal    ší
Anna Karenina jako základní dílo světové literatury. Hlavní hrdinka, žijící v lehce unaveném manželství s vysokým státním úředníkem, se na nádraží náhodou seznamuje s hrabětem Vronským, ambiciózním mladíkem, který do jejího života 
přinese vzrušení, vášeň, svobodu i zkázu. Jaký je rozdíl mezi nevěrou ženy a muže? Je Anna politováníhodná, nebo provinilá? Zajdeme si spolu na nádraží? Nebo na dosti hy? Vronský a jeho kůň, kterému ani neví jak, zlomil vaz…  
Předprodej od 20. srpna 2019 Délka: 165 minut včetně přestávky                    Vstupné: 380 Kč, 360 Kč, 340 Kč

Městská divadla pražská 

Christi an Giudicelli: PREMIÉRA MLÁDÍ 
Překlad: Jan Cimický  Režie: Janka Ryšánek Schmiedtová
Bláznivá komedie o dvou mimořádných ženách a jednom velkém dobrodružství
Hrají: Dana Syslová a Jitka Smutná
„Stáří neexistuje!“ je hlavním poselstvím komedie Premiéra mládí, ve které se vůbec poprvé na jevišti  potkávají herečky Jitka Smutná a Dana Syslová. Jejich postavy, kulti vovaná Renáta a bezprostřední Simona, se rozhodnou vzbouřit proti  
konvencím a užít si na „stará kolena“ ještě nějakou legraci. 
Předprodej od 20. srpna 2019 Délka: 120 minut včetně přestávky                    Vstupné: 360 Kč, 340 Kč, 320 Kč

Akce se koná v Restauraci Hotelu U Beránka v Náchodě

BLUES - JAZZOVÉ VEČERY - JUST NOW !
Miroslav Kučera – saxofony, Hedvika Čepová – zpěv, Ota Černý – klávesové nástroje, Jiří Kaván – bicí a Filip Vondruška – basa
Toto seskupení muzikantů, jejichž kořeny sahají až k jazzrocku přelomu sedmdesátých a osmdesátých let minulého století , vykrystalizovalo z volného sdružení nadšenců, které pořádalo a ještě pořádá jamsessiony
v klubech p o celé republice pod názvem Jam on the Road. 
Rezervace míst na tel.: 735 165 949 nebo na recepci hotelu.                   Vstupné: 90 Kč

    září 2019
Středa 

11. září 2019 
v 19.00 hodin

Úterý 
24. září 2019 

v 9.00 a 10.30 hodin

Středa 
25. září 2019 

v 17.00 a v 18.30 hodin

Středa 
25. září 2019 

v 19.00 hodin

Čtvrtek 
26. září 2019 

v 19.00 hodin

Pátek 
27. září 2019 

v 19.00 hodin

1. představení v rámci „ZELENÉHO“ abonmá

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

Připravujeme 

Pátek 6. 9., 13. 9., 20. 9. a 27. 9. 2019 TANEČNÍ KURZY 
Pořádá Taneční studio TAKT manželů Štěpových

Čtvrtek 3. října 2019 v 19.00 hodin

Předprodej od 20. srpna 2019 
Vstupné: 320 Kč, 300 Kč, 280 Kč

NEREZ & LUCIA + 6 NaChodníku
Tak už je to tady!

Nerez & Lucia
Turné znovuobnovené skupiny Nerez tentokrát pod názvem NEREZ & LUCIA je tady!
Koncert sestavený z písní, které obsahuje aktuální album Zlom a z největších hitů Nerez. Můžete se těšit na písně Kočky, Javor, Do posledního dechu, Kyti čka, Bosanoha a další.

6 NaChodníku
V roce 2006 se sourozenci Lucie a Tomáš Peterkovi založili hudební projekt, který se bude věnovat výhradně autorskému šansonu. Oslovili proto klarineti stu a saxofonistu Petra Záleského, bubeníka 
Ondřeje Tučka, kontrabasistu Milana Poutníka a houslistu Tomáše Lhotského. Z původního záměru vytvořit jednorázový projekt vyklíčila kapela, která za 13 let působení na scéně pořídila natočit 
tři alba, vydat dvě básnické sbírky téměř výhradního autora svých textů Milana Poutníka, odehrát koncerty v Čechách, na Slovensku a v Polsku a vytvořit jedinečné hudebně dramati cké pásmo 
„Hodiny bijí půl“ s cimrmanologem Miloněm Čepelkou, s nímž kapelu pojí nadále hluboké přátelství. Zatí m poslední počin 6 NaChodníku, album „Na cestě“ vznikalo v letech 2018 a 2019 pod 
producentským dohledem Zdeňka Vřešťála. V nahrávacích studiích vzniklo za přispění několika dalších hostujících muzikantů zatí m poslední album, které 6 NaChodníku pokřtí  společně se svým 
producentem a kapelou Nerez.

Středa 9. října 2019 v 19.00 hodin

Délka: 160 minut včetně přestávky

Předprodej od 20. srpna 2019        
Vstupné: 340 Kč, 320 Kč, 300 Kč

Městské divadlo Mladá Boleslav

Nikolaj Vasiljevič Gogol: REVIZOR
Režie: Štěpán Pácl
Klasická komedie o naší současnosti  z dob carského Ruska
Hrají: Milan Ligač, Petr Bucháček, Petr Mikeska, Ivana Nováčková, Lucie Končoková, Roman Teprt, Martin Hrubý a další
Jak to vypadá, když do jednoho malého města má přijet vysoký státní úředník, inkognito, aby se přesvědčil, že je vše v pořádku? Každý z obyvatel se mu snaží zalíbit, vlichoti t se. Ještě štěstí , že se 
dá uplácet. Úplatky toti ž vládnou světu, ale ne vždy se vyplatí . V Revizorovi, v režii renomovaného režiséra Štěpána Pácla, se objeví živá hudba. 

Čtvrtek 10. října 2019 v 19.00 hodin

Předprodej od 20. září 2019      
Vstupné: 140 Kč, 120 Kč, 100 Kč    

AGILE QUINTET
Pavel Wallinger – 1. housle, Jan Vašta – 2. housle, Petr Pšenica – viola, Martin Švajda – violoncello, Michal Pokorný – kontrabas 

Program: J. V. St amitz: Sinfonia in G major WoIS III.                                                                                                     
                 L. Boccherini: Quintet in C major, op.30 č.6  „La Musica Notturna delle Strade di Madrid“ 
                O. Respigni: III. Suite – Antiche Danze ed Arie per Liuto              
                A.  Dvořák: Kvintet G dur op.77

Barevný, zářivý a homogenní zvuk klasického kvarteta umocněný sameto vým hlasem kontra basu – to je deviza, kterou oplývá obsa zení smyčcového kvintetu

Středa 23. října 2019 v 19.00 hodin
Předprodej od 20. srpna 2019     
Vstupné: 290 Kč, 270 Kč, 250 Kč    

KAMELOT & ROMAN HORKÝ
Koncert Romana Horkého a skupiny Kame lot v rámci turné k novému albu „Země tvých dlaní“. 
Skupina Kamelot nejen představí a pokřtí  nové písně, ale také zahraje své největší časem prověřené hity. 

1. představení v rámci „MODRÉHO“ abonmá

1. koncert ab. cyklu - skupina „K“

2. koncert ab. cyklu - skupina „K“

 Městské divadlo 
Dr. Josefa Čížka v Náchodě BERÁNEK 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.

KOUZLO HOBOJE aneb KONCERT O VĚČNÉM DECHU
Duo Adamus - Levický
Jan Adamus - hoboj, anglický roh                         Martin Levický - klavír

Program:  Franz Xaver Richter: Sonáta D-dur op. 2 pro hoboj a klavír Ludwig van Beethoven: Sonáta pro anglický roh a klavír op. 17
  Bedřich Smetana: České tance      Franz Schubert: Impromptu op. 90 č. 4 As-dur pro klavír
  Carlo Besozzi: Koncert C-dur pro hoboj a klavír  Antonio Pasculli: Koncert na motivy Donizettiho opery
Cirkulované dýchání neboli „věčný dech“ je technika, kterou využívají někteří hráči na dechové nástroje. Jan Adamus patří k prvním novodobým hobojistům, kteří věčný dech využívají v praxi. Cíl je jasný – dokázat se současně nadechnout 
a vydechnout. Touto technikou dýchání pak lze hrát bez přerušení neomezeně dlouhou dobu. Klavírní doprovod, ale také virtuózní sólové skladby pro klavír předvede Marti n Levický, v současné době člen Národního divadla.
Předprodej od 20. srpna 2019                           Vstupné: 130 Kč, 110 Kč, 90 Kč    

Divadlo D5 uvádí představení pro I. stupeň ZŠ a další zájemce

KRYSÁCI A ZTRACENÝ LUDVÍK
Hubert, Hod an, dva krysáci, Eda, laboratorní potkan z Prahy a Ludvíček, sádrový  trpaslík. Tak to je nerozlučná parta, která zažívá na malém smeti šti  poblíž Vizovic jedno dobrodružství za druhý m. Zrovna teď je čeká jedno opravdu veliké. 
Toti ž, Ludvík se ztrati l! Začíná nebezpečná pátrací akce. 
Omezený počet vstupenek v předprodeji od 20. srpna 2019                                                                             Vstupné: 50 Kč

1. LEKCE KURZU JÓGY 

pod vedením lektorky Mgr. Jarmily Koudelkové
od 17.00 hodin - začátečníci, od 18.30 hodin - mírně pokročilí a pokročilí
Prodej abonentek probíhá od 5.  srpna 2019 v MIC v Náchodě.                  Kurzovné: 10 lekcí za 950 Kč

Klicperovo divadlo Hradec Králové

Lev Nikolajevič Tolstoj: ANNA KARENINA     
Překlad: Taťjana Hašková  Režie: Jan Holec
Příběh velké lásky, pozvánka mezi petrohradskou smetánku
Hrají: Sára Venclovská, Jiří Zapletal, Igor Sviridov/Vojtěch Podaný, Jan Sklenář a dal    ší
Anna Karenina jako základní dílo světové literatury. Hlavní hrdinka, žijící v lehce unaveném manželství s vysokým státním úředníkem, se na nádraží náhodou seznamuje s hrabětem Vronským, ambiciózním mladíkem, který do jejího života 
přinese vzrušení, vášeň, svobodu i zkázu. Jaký je rozdíl mezi nevěrou ženy a muže? Je Anna politováníhodná, nebo provinilá? Zajdeme si spolu na nádraží? Nebo na dosti hy? Vronský a jeho kůň, kterému ani neví jak, zlomil vaz…  
Předprodej od 20. srpna 2019 Délka: 165 minut včetně přestávky                    Vstupné: 380 Kč, 360 Kč, 340 Kč

Městská divadla pražská 

Christi an Giudicelli: PREMIÉRA MLÁDÍ 
Překlad: Jan Cimický  Režie: Janka Ryšánek Schmiedtová
Bláznivá komedie o dvou mimořádných ženách a jednom velkém dobrodružství
Hrají: Dana Syslová a Jitka Smutná
„Stáří neexistuje!“ je hlavním poselstvím komedie Premiéra mládí, ve které se vůbec poprvé na jevišti  potkávají herečky Jitka Smutná a Dana Syslová. Jejich postavy, kulti vovaná Renáta a bezprostřední Simona, se rozhodnou vzbouřit proti  
konvencím a užít si na „stará kolena“ ještě nějakou legraci. 
Předprodej od 20. srpna 2019 Délka: 120 minut včetně přestávky                    Vstupné: 360 Kč, 340 Kč, 320 Kč

Akce se koná v Restauraci Hotelu U Beránka v Náchodě

BLUES - JAZZOVÉ VEČERY - JUST NOW !
Miroslav Kučera – saxofony, Hedvika Čepová – zpěv, Ota Černý – klávesové nástroje, Jiří Kaván – bicí a Filip Vondruška – basa
Toto seskupení muzikantů, jejichž kořeny sahají až k jazzrocku přelomu sedmdesátých a osmdesátých let minulého století , vykrystalizovalo z volného sdružení nadšenců, které pořádalo a ještě pořádá jamsessiony
v klubech p o celé republice pod názvem Jam on the Road. 
Rezervace míst na tel.: 735 165 949 nebo na recepci hotelu.                   Vstupné: 90 Kč

    září 2019
Středa 

11. září 2019 
v 19.00 hodin

Úterý 
24. září 2019 

v 9.00 a 10.30 hodin

Středa 
25. září 2019 

Středa 
25. září 2019 

v 19.00 hodin

Čtvrtek 
26. září 2019 

v 19.00 hodin

Pátek 
27. září 2019 

v 19.00 hodin

1. představení v rámci „ZELENÉHO“ abonmá

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

Připravujeme 

Pátek 6. 9., 13. 9., 20. 9. a 27. 9. 2019 TANEČNÍ KURZY 
Pořádá Taneční studio TAKT manželů Štěpových

Čtvrtek 3. října 2019 v 19.00 hodin

Předprodej od 20. srpna 2019 
Vstupné: 320 Kč, 300 Kč, 280 Kč

NEREZ & LUCIA + 6 NaChodníku
Tak už je to tady!

Nerez & Lucia
Turné znovuobnovené skupiny Nerez tentokrát pod názvem NEREZ & LUCIA je tady!
Koncert sestavený z písní, které obsahuje aktuální album Zlom a z největších hitů Nerez. Můžete se těšit na písně Kočky, Javor, Do posledního dechu, Kyti čka, Bosanoha a další.

6 NaChodníku
V roce 2006 se sourozenci Lucie a Tomáš Peterkovi založili hudební projekt, který se bude věnovat výhradně autorskému šansonu. Oslovili proto klarineti stu a saxofonistu Petra Záleského, bubeníka 
Ondřeje Tučka, kontrabasistu Milana Poutníka a houslistu Tomáše Lhotského. Z původního záměru vytvořit jednorázový projekt vyklíčila kapela, která za 13 let působení na scéně pořídila natočit 
tři alba, vydat dvě básnické sbírky téměř výhradního autora svých textů Milana Poutníka, odehrát koncerty v Čechách, na Slovensku a v Polsku a vytvořit jedinečné hudebně dramati cké pásmo 
„Hodiny bijí půl“ s cimrmanologem Miloněm Čepelkou, s nímž kapelu pojí nadále hluboké přátelství. Zatí m poslední počin 6 NaChodníku, album „Na cestě“ vznikalo v letech 2018 a 2019 pod 
producentským dohledem Zdeňka Vřešťála. V nahrávacích studiích vzniklo za přispění několika dalších hostujících muzikantů zatí m poslední album, které 6 NaChodníku pokřtí  společně se svým 
producentem a kapelou Nerez.

Středa 9. října 2019 v 19.00 hodin

Délka: 160 minut včetně přestávky

Předprodej od 20. srpna 2019        
Vstupné: 340 Kč, 320 Kč, 300 Kč

Městské divadlo Mladá Boleslav

Nikolaj Vasiljevič Gogol: REVIZOR
Režie: Štěpán Pácl
Klasická komedie o naší současnosti  z dob carského Ruska
Hrají: Milan Ligač, Petr Bucháček, Petr Mikeska, Ivana Nováčková, Lucie Končoková, Roman Teprt, Martin Hrubý a další
Jak to vypadá, když do jednoho malého města má přijet vysoký státní úředník, inkognito, aby se přesvědčil, že je vše v pořádku? Každý z obyvatel se mu snaží zalíbit, vlichoti t se. Ještě štěstí , že se 
dá uplácet. Úplatky toti ž vládnou světu, ale ne vždy se vyplatí . V Revizorovi, v režii renomovaného režiséra Štěpána Pácla, se objeví živá hudba. 

Čtvrtek 10. října 2019 v 19.00 hodin

Předprodej od 20. září 2019      
Vstupné: 140 Kč, 120 Kč, 100 Kč    

AGILE QUINTET
Pavel Wallinger – 1. housle, Jan Vašta – 2. housle, Petr Pšenica – viola, Martin Švajda – violoncello, Michal Pokorný – kontrabas 

Program: J. V. St amitz: Sinfonia in G major WoIS III.                                                                                                     
                 L. Boccherini: Quintet in C major, op.30 č.6  „La Musica Notturna delle Strade di Madrid“ 
                O. Respigni: III. Suite – Antiche Danze ed Arie per Liuto              
                A.  Dvořák: Kvintet G dur op.77

Barevný, zářivý a homogenní zvuk klasického kvarteta umocněný sameto vým hlasem kontra basu – to je deviza, kterou oplývá obsa zení smyčcového kvintetu

Středa 23. října 2019 v 19.00 hodin
Předprodej od 20. srpna 2019     
Vstupné: 290 Kč, 270 Kč, 250 Kč    

KAMELOT & ROMAN HORKÝ
Koncert Romana Horkého a skupiny Kame lot v rámci turné k novému albu „Země tvých dlaní“. 
Skupina Kamelot nejen představí a pokřtí  nové písně, ale také zahraje své největší časem prověřené hity. 

1. představení v rámci „MODRÉHO“ abonmá

1. koncert ab. cyklu - skupina „K“

2. koncert ab. cyklu - skupina „K“

 Městské divadlo 
Dr. Josefa Čížka v Náchodě BERÁNEK 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.

KOUZLO HOBOJE aneb KONCERT O VĚČNÉM DECHU
Duo Adamus - Levický
Jan Adamus - hoboj, anglický roh                         Martin Levický - klavír

Program:  Franz Xaver Richter: Sonáta D-dur op. 2 pro hoboj a klavír Ludwig van Beethoven: Sonáta pro anglický roh a klavír op. 17
  Bedřich Smetana: České tance      Franz Schubert: Impromptu op. 90 č. 4 As-dur pro klavír
  Carlo Besozzi: Koncert C-dur pro hoboj a klavír  Antonio Pasculli: Koncert na motivy Donizettiho opery
Cirkulované dýchání neboli „věčný dech“ je technika, kterou využívají někteří hráči na dechové nástroje. Jan Adamus patří k prvním novodobým hobojistům, kteří věčný dech využívají v praxi. Cíl je jasný – dokázat se současně nadechnout 
a vydechnout. Touto technikou dýchání pak lze hrát bez přerušení neomezeně dlouhou dobu. Klavírní doprovod, ale také virtuózní sólové skladby pro klavír předvede Marti n Levický, v současné době člen Národního divadla.
Předprodej od 20. srpna 2019                           Vstupné: 130 Kč, 110 Kč, 90 Kč    

Divadlo D5 uvádí představení pro I. stupeň ZŠ a další zájemce

KRYSÁCI A ZTRACENÝ LUDVÍK
Hubert, Hod an, dva krysáci, Eda, laboratorní potkan z Prahy a Ludvíček, sádrový  trpaslík. Tak to je nerozlučná parta, která zažívá na malém smeti šti  poblíž Vizovic jedno dobrodružství za druhý m. Zrovna teď je čeká jedno opravdu veliké. 
Toti ž, Ludvík se ztrati l! Začíná nebezpečná pátrací akce. 
Omezený počet vstupenek v předprodeji od 20. srpna 2019                                                                             Vstupné: 50 Kč

1. LEKCE KURZU JÓGY 

pod vedením lektorky Mgr. Jarmily Koudelkové
od 17.00 hodin - začátečníci, od 18.30 hodin - mírně pokročilí a pokročilí
Prodej abonentek probíhá od 5.  srpna 2019 v MIC v Náchodě.                  Kurzovné: 10 lekcí za 950 Kč

Klicperovo divadlo Hradec Králové

Lev Nikolajevič Tolstoj: ANNA KARENINA     
Překlad: Taťjana Hašková  Režie: Jan Holec
Příběh velké lásky, pozvánka mezi petrohradskou smetánku
Hrají: Sára Venclovská, Jiří Zapletal, Igor Sviridov/Vojtěch Podaný, Jan Sklenář a dal    ší
Anna Karenina jako základní dílo světové literatury. Hlavní hrdinka, žijící v lehce unaveném manželství s vysokým státním úředníkem, se na nádraží náhodou seznamuje s hrabětem Vronským, ambiciózním mladíkem, který do jejího života 
přinese vzrušení, vášeň, svobodu i zkázu. Jaký je rozdíl mezi nevěrou ženy a muže? Je Anna politováníhodná, nebo provinilá? Zajdeme si spolu na nádraží? Nebo na dosti hy? Vronský a jeho kůň, kterému ani neví jak, zlomil vaz…  
Předprodej od 20. srpna 2019 Délka: 165 minut včetně přestávky                    Vstupné: 380 Kč, 360 Kč, 340 Kč

Městská divadla pražská 

Christi an Giudicelli: PREMIÉRA MLÁDÍ 
Překlad: Jan Cimický  Režie: Janka Ryšánek Schmiedtová
Bláznivá komedie o dvou mimořádných ženách a jednom velkém dobrodružství
Hrají: Dana Syslová a Jitka Smutná
„Stáří neexistuje!“ je hlavním poselstvím komedie Premiéra mládí, ve které se vůbec poprvé na jevišti  potkávají herečky Jitka Smutná a Dana Syslová. Jejich postavy, kulti vovaná Renáta a bezprostřední Simona, se rozhodnou vzbouřit proti  
konvencím a užít si na „stará kolena“ ještě nějakou legraci. 
Předprodej od 20. srpna 2019 Délka: 120 minut včetně přestávky                    Vstupné: 360 Kč, 340 Kč, 320 Kč

Akce se koná v Restauraci Hotelu U Beránka v Náchodě

BLUES - JAZZOVÉ VEČERY - JUST NOW !
Miroslav Kučera – saxofony, Hedvika Čepová – zpěv, Ota Černý – klávesové nástroje, Jiří Kaván – bicí a Filip Vondruška – basa
Toto seskupení muzikantů, jejichž kořeny sahají až k jazzrocku přelomu sedmdesátých a osmdesátých let minulého století , vykrystalizovalo z volného sdružení nadšenců, které pořádalo a ještě pořádá jamsessiony
v klubech p o celé republice pod názvem Jam on the Road. 
Rezervace míst na tel.: 735 165 949 nebo na recepci hotelu.                   Vstupné: 90 Kč

    září 2019
Středa 

11. září 2019 
v 19.00 hodin

Úterý 
24. září 2019 

v 9.00 a 10.30 hodin

Středa 
25. září 2019 

v 17.00 a v 18.30 hodin

Středa 
25. září 2019 

v 19.00 hodin

Čtvrtek 
26. září 2019 

v 19.00 hodin

Pátek 
27. září 2019 

v 19.00 hodin

1. představení v rámci „ZELENÉHO“ abonmá

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

Připravujeme 

Pátek 6. 9., 13. 9., 20. 9. a 27. 9. 2019 TANEČNÍ KURZY 
Pořádá Taneční studio TAKT manželů Štěpových

Čtvrtek 3. října 2019 v 19.00 hodin

Předprodej od 20. srpna 2019 
Vstupné: 320 Kč, 300 Kč, 280 Kč

NEREZ & LUCIA + 6 NaChodníku
Tak už je to tady!

Nerez & Lucia
Turné znovuobnovené skupiny Nerez tentokrát pod názvem NEREZ & LUCIA je tady!
Koncert sestavený z písní, které obsahuje aktuální album Zlom a z největších hitů Nerez. Můžete se těšit na písně Kočky, Javor, Do posledního dechu, Kyti čka, Bosanoha a další.

6 NaChodníku
V roce 2006 se sourozenci Lucie a Tomáš Peterkovi založili hudební projekt, který se bude věnovat výhradně autorskému šansonu. Oslovili proto klarineti stu a saxofonistu Petra Záleského, bubeníka 
Ondřeje Tučka, kontrabasistu Milana Poutníka a houslistu Tomáše Lhotského. Z původního záměru vytvořit jednorázový projekt vyklíčila kapela, která za 13 let působení na scéně pořídila natočit 
tři alba, vydat dvě básnické sbírky téměř výhradního autora svých textů Milana Poutníka, odehrát koncerty v Čechách, na Slovensku a v Polsku a vytvořit jedinečné hudebně dramati cké pásmo 
„Hodiny bijí půl“ s cimrmanologem Miloněm Čepelkou, s nímž kapelu pojí nadále hluboké přátelství. Zatí m poslední počin 6 NaChodníku, album „Na cestě“ vznikalo v letech 2018 a 2019 pod 
producentským dohledem Zdeňka Vřešťála. V nahrávacích studiích vzniklo za přispění několika dalších hostujících muzikantů zatí m poslední album, které 6 NaChodníku pokřtí  společně se svým 
producentem a kapelou Nerez.

Středa 9. října 2019 v 19.00 hodin

Délka: 160 minut včetně přestávky

Předprodej od 20. srpna 2019        
Vstupné: 340 Kč, 320 Kč, 300 Kč

Městské divadlo Mladá Boleslav

Nikolaj Vasiljevič Gogol: REVIZOR
Režie: Štěpán Pácl
Klasická komedie o naší současnosti  z dob carského Ruska
Hrají: Milan Ligač, Petr Bucháček, Petr Mikeska, Ivana Nováčková, Lucie Končoková, Roman Teprt, Martin Hrubý a další
Jak to vypadá, když do jednoho malého města má přijet vysoký státní úředník, inkognito, aby se přesvědčil, že je vše v pořádku? Každý z obyvatel se mu snaží zalíbit, vlichoti t se. Ještě štěstí , že se 
dá uplácet. Úplatky toti ž vládnou světu, ale ne vždy se vyplatí . V Revizorovi, v režii renomovaného režiséra Štěpána Pácla, se objeví živá hudba. 

Čtvrtek 10. října 2019 v 19.00 hodin

Předprodej od 20. září 2019      
Vstupné: 140 Kč, 120 Kč, 100 Kč    

AGILE QUINTET
Pavel Wallinger – 1. housle, Jan Vašta – 2. housle, Petr Pšenica – viola, Martin Švajda – violoncello, Michal Pokorný – kontrabas 

Program: J. V. St amitz: Sinfonia in G major WoIS III.                                                                                                     
                 L. Boccherini: Quintet in C major, op.30 č.6  „La Musica Notturna delle Strade di Madrid“ 
                O. Respigni: III. Suite – Antiche Danze ed Arie per Liuto              
                A.  Dvořák: Kvintet G dur op.77

Barevný, zářivý a homogenní zvuk klasického kvarteta umocněný sameto vým hlasem kontra basu – to je deviza, kterou oplývá obsa zení smyčcového kvintetu

Středa 23. října 2019 v 19.00 hodin
Předprodej od 20. srpna 2019     
Vstupné: 290 Kč, 270 Kč, 250 Kč    

KAMELOT & ROMAN HORKÝ
Koncert Romana Horkého a skupiny Kame lot v rámci turné k novému albu „Země tvých dlaní“. 
Skupina Kamelot nejen představí a pokřtí  nové písně, ale také zahraje své největší časem prověřené hity. 

1. představení v rámci „MODRÉHO“ abonmá

1. koncert ab. cyklu - skupina „K“

2. koncert ab. cyklu - skupina „K“

 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.czVozíčkáři po telefonickém nahlášení na tel.: 737 261 645 vstup zdarma.

KOUZLO HOBOJE aneb KONCERT O VĚČNÉM DECHU
Duo Adamus - Levický
Jan Adamus - hoboj, anglický roh                         Martin Levický - klavír

Program:  Franz Xaver Richter: Sonáta D-dur op. 2 pro hoboj a klavír Ludwig van Beethoven: Sonáta pro anglický roh a klavír op. 17
  Bedřich Smetana: České tance      Franz Schubert: Impromptu op. 90 č. 4 As-dur pro klavír
  Carlo Besozzi: Koncert C-dur pro hoboj a klavír  Antonio Pasculli: Koncert na motivy Donizettiho opery
Cirkulované dýchání neboli „věčný dech“ je technika, kterou využívají někteří hráči na dechové nástroje. Jan Adamus patří k prvním novodobým hobojistům, kteří věčný dech využívají v praxi. Cíl je jasný – dokázat se současně nadechnout 
a vydechnout. Touto technikou dýchání pak lze hrát bez přerušení neomezeně dlouhou dobu. Klavírní doprovod, ale také virtuózní sólové skladby pro klavír předvede Marti n Levický, v současné době člen Národního divadla.
Předprodej od 20. srpna 2019                           Vstupné: 130 Kč, 110 Kč, 90 Kč    

Divadlo D5 uvádí představení pro I. stupeň ZŠ a další zájemce

KRYSÁCI A ZTRACENÝ LUDVÍKHubert, Hod an, dva krysáci, Eda, laboratorní potkan z Prahy a Ludvíček, sádrový  trpaslík. Tak to je nerozlučná parta, která zažívá na malém smeti šti  poblíž Vizovic jedno dobrodružství za druhý m. Zrovna teď je čeká jedno opravdu veliké. 
Toti ž, Ludvík se ztrati l! Začíná nebezpečná pátrací akce. 
Omezený počet vstupenek v předprodeji od 20. srpna 2019                                                                             Vstupné: 50 Kč

1. LEKCE KURZU JÓGY 

pod vedením lektorky Mgr. Jarmily Koudelkové
od 17.00 hodin - začátečníci, od 18.30 hodin - mírně pokročilí a pokročilí
Prodej abonentek probíhá od 5.  srpna 2019 v MIC v Náchodě.                  Kurzovné: 10 lekcí za 950 Kč

Klicperovo divadlo Hradec Králové

Lev Nikolajevič Tolstoj: ANNA KARENINA     
Překlad: Taťjana Hašková  Režie: Jan Holec
Příběh velké lásky, pozvánka mezi petrohradskou smetánku
Hrají: Sára Venclovská, Jiří Zapletal, Igor Sviridov/Vojtěch Podaný, Jan Sklenář a dal    ší
Anna Karenina jako základní dílo světové literatury. Hlavní hrdinka, žijící v lehce unaveném manželství s vysokým státním úředníkem, se na nádraží náhodou seznamuje s hrabětem Vronským, ambiciózním mladíkem, který do jejího života 
přinese vzrušení, vášeň, svobodu i zkázu. Jaký je rozdíl mezi nevěrou ženy a muže? Je Anna politováníhodná, nebo provinilá? Zajdeme si spolu na nádraží? Nebo na dosti hy? Vronský a jeho kůň, kterému ani neví jak, zlomil vaz…  
Předprodej od 20. srpna 2019 Délka: 165 minut včetně přestávky                    Vstupné: 380 Kč, 360 Kč, 340 Kč

Městská divadla pražská 

Christi an Giudicelli: PREMIÉRA MLÁDÍ Překlad: Jan Cimický  Režie: Janka Ryšánek Schmiedtová
Bláznivá komedie o dvou mimořádných ženách a jednom velkém dobrodružství
Hrají: Dana Syslová a Jitka Smutná
„Stáří neexistuje!“ je hlavním poselstvím komedie Premiéra mládí, ve které se vůbec poprvé na jevišti  potkávají herečky Jitka Smutná a Dana Syslová. Jejich postavy, kulti vovaná Renáta a bezprostřední Simona, se rozhodnou vzbouřit proti  
konvencím a užít si na „stará kolena“ ještě nějakou legraci. 
Předprodej od 20. srpna 2019 Délka: 120 minut včetně přestávky                    Vstupné: 360 Kč, 340 Kč, 320 Kč

Akce se koná v Restauraci Hotelu U Beránka v Náchodě

BLUES - JAZZOVÉ VEČERY - JUST NOW !Miroslav Kučera – saxofony, Hedvika Čepová – zpěv, Ota Černý – klávesové nástroje, Jiří Kaván – bicí a Filip Vondruška – basa
Toto seskupení muzikantů, jejichž kořeny sahají až k jazzrocku přelomu sedmdesátých a osmdesátých let minulého století , vykrystalizovalo z volného sdružení nadšenců, které pořádalo a ještě pořádá jamsessiony
v klubech p o celé republice pod názvem Jam on the Road. 
Rezervace míst na tel.: 735 165 949 nebo na recepci hotelu.                   Vstupné: 90 Kč

    září 2019
Středa 

11. září 2019 
v 19.00 hodin

Úterý 
24. září 2019 

v 9.00 a 10.30 hodin

Středa 
25. září 2019 

v 17.00 a v 18.30 hodin

Středa 
25. září 2019 

v 19.00 hodin

Čtvrtek 
26. září 2019 

v 19.00 hodin

Pátek 
27. září 2019 

v 19.00 hodin

1. představení v rámci „ZELENÉHO“ abonmá

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

Připravujeme 

Pátek 6. 9., 13. 9., 20. 9. a 27. 9. 2019 TANEČNÍ KURZY 
Pořádá Taneční studio TAKT manželů Štěpových

Čtvrtek 3. října 2019 v 19.00 hodin

Předprodej od 20. srpna 2019 
Vstupné: 320 Kč, 300 Kč, 280 Kč

NEREZ & LUCIA + 6 NaChodníku
Tak už je to tady!

Nerez & Lucia
Turné znovuobnovené skupiny Nerez tentokrát pod názvem NEREZ & LUCIA je tady!
Koncert sestavený z písní, které obsahuje aktuální album Zlom a z největších hitů Nerez. Můžete se těšit na písně Kočky, Javor, Do posledního dechu, Kyti čka, Bosanoha a další.

6 NaChodníku
V roce 2006 se sourozenci Lucie a Tomáš Peterkovi založili hudební projekt, který se bude věnovat výhradně autorskému šansonu. Oslovili proto klarineti stu a saxofonistu Petra Záleského, bubeníka 
Ondřeje Tučka, kontrabasistu Milana Poutníka a houslistu Tomáše Lhotského. Z původního záměru vytvořit jednorázový projekt vyklíčila kapela, která za 13 let působení na scéně pořídila natočit 
tři alba, vydat dvě básnické sbírky téměř výhradního autora svých textů Milana Poutníka, odehrát koncerty v Čechách, na Slovensku a v Polsku a vytvořit jedinečné hudebně dramati cké pásmo 
„Hodiny bijí půl“ s cimrmanologem Miloněm Čepelkou, s nímž kapelu pojí nadále hluboké přátelství. Zatí m poslední počin 6 NaChodníku, album „Na cestě“ vznikalo v letech 2018 a 2019 pod 
producentským dohledem Zdeňka Vřešťála. V nahrávacích studiích vzniklo za přispění několika dalších hostujících muzikantů zatí m poslední album, které 6 NaChodníku pokřtí  společně se svým 
producentem a kapelou Nerez.

Středa 9. října 2019 v 19.00 hodin

Délka: 160 minut včetně přestávky

Předprodej od 20. srpna 2019        
Vstupné: 340 Kč, 320 Kč, 300 Kč

Městské divadlo Mladá Boleslav

Nikolaj Vasiljevič Gogol: REVIZORRežie: Štěpán Pácl
Klasická komedie o naší současnosti  z dob carského Ruska
Hrají: Milan Ligač, Petr Bucháček, Petr Mikeska, Ivana Nováčková, Lucie Končoková, Roman Teprt, Martin Hrubý a další
Jak to vypadá, když do jednoho malého města má přijet vysoký státní úředník, inkognito, aby se přesvědčil, že je vše v pořádku? Každý z obyvatel se mu snaží zalíbit, vlichoti t se. Ještě štěstí , že se 
dá uplácet. Úplatky toti ž vládnou světu, ale ne vždy se vyplatí . V Revizorovi, v režii renomovaného režiséra Štěpána Pácla, se objeví živá hudba. 

Čtvrtek 10. října 2019 v 19.00 hodin

Předprodej od 20. září 2019      
Vstupné: 140 Kč, 120 Kč, 100 Kč    

AGILE QUINTETPavel Wallinger – 1. housle, Jan Vašta – 2. housle, Petr Pšenica – viola, Martin Švajda – violoncello, Michal Pokorný – kontrabas 

Program: J. V. St amitz: Sinfonia in G major WoIS III.                                                                                                     
                 L. Boccherini: Quintet in C major, op.30 č.6  „La Musica Notturna delle Strade di Madrid“ 
                O. Respigni: III. Suite – Antiche Danze ed Arie per Liuto              
                A.  Dvořák: Kvintet G dur op.77

Barevný, zářivý a homogenní zvuk klasického kvarteta umocněný sameto vým hlasem kontra basu – to je deviza, kterou oplývá obsa zení smyčcového kvintetu

Středa 23. října 2019 v 19.00 hodin
Předprodej od 20. srpna 2019     
Vstupné: 290 Kč, 270 Kč, 250 Kč    

KAMELOT & ROMAN HORKÝKoncert Romana Horkého a skupiny Kame lot v rámci turné k novému albu „Země tvých dlaní“. 
Skupina Kamelot nejen představí a pokřtí  nové písně, ale také zahraje své největší časem prověřené hity. 

1. představení v rámci „MODRÉHO“ abonmá

1. koncert ab. cyklu - skupina „K“

2. koncert ab. cyklu - skupina „K“

 Městské divadlo 
Dr. Josefa Čížka v Náchodě BERÁNEK 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.

KOUZLO HOBOJE aneb KONCERT O VĚČNÉM DECHU
Duo Adamus - Levický
Jan Adamus - hoboj, anglický roh                         Martin Levický - klavír

Program:  Franz Xaver Richter: Sonáta D-dur op. 2 pro hoboj a klavír Ludwig van Beethoven: Sonáta pro anglický roh a klavír op. 17
  Bedřich Smetana: České tance      Franz Schubert: Impromptu op. 90 č. 4 As-dur pro klavír
  Carlo Besozzi: Koncert C-dur pro hoboj a klavír  Antonio Pasculli: Koncert na motivy Donizettiho opery
Cirkulované dýchání neboli „věčný dech“ je technika, kterou využívají někteří hráči na dechové nástroje. Jan Adamus patří k prvním novodobým hobojistům, kteří věčný dech využívají v praxi. Cíl je jasný – dokázat se současně nadechnout 
a vydechnout. Touto technikou dýchání pak lze hrát bez přerušení neomezeně dlouhou dobu. Klavírní doprovod, ale také virtuózní sólové skladby pro klavír předvede Marti n Levický, v současné době člen Národního divadla.
Předprodej od 20. srpna 2019                           Vstupné: 130 Kč, 110 Kč, 90 Kč    

Divadlo D5 uvádí představení pro I. stupeň ZŠ a další zájemce

KRYSÁCI A ZTRACENÝ LUDVÍK Hubert, Hod an, dva krysáci, Eda, laboratorní potkan z Prahy a Ludvíček, sádrový  trpaslík. Tak to je nerozlučná parta, která zažívá na malém smeti šti  poblíž Vizovic jedno dobrodružství za druhý m. Zrovna teď je čeká jedno opravdu veliké. 
Toti ž, Ludvík se ztrati l! Začíná nebezpečná pátrací akce. 
Omezený počet vstupenek v předprodeji od 20. srpna 2019                                                                             Vstupné: 50 Kč

1. LEKCE KURZU JÓGY 

pod vedením lektorky Mgr. Jarmily Koudelkové
od 17.00 hodin - začátečníci, od 18.30 hodin - mírně pokročilí a pokročilí
Prodej abonentek probíhá od 5.  srpna 2019 v MIC v Náchodě.                  Kurzovné: 10 lekcí za 950 Kč

Klicperovo divadlo Hradec Králové

Lev Nikolajevič Tolstoj: ANNA KARENINA     
Překlad: Taťjana Hašková  Režie: Jan Holec
Příběh velké lásky, pozvánka mezi petrohradskou smetánku
Hrají: Sára Venclovská, Jiří Zapletal, Igor Sviridov/Vojtěch Podaný, Jan Sklenář a dal    ší
Anna Karenina jako základní dílo světové literatury. Hlavní hrdinka, žijící v lehce unaveném manželství s vysokým státním úředníkem, se na nádraží náhodou seznamuje s hrabětem Vronským, ambiciózním mladíkem, který do jejího života 
přinese vzrušení, vášeň, svobodu i zkázu. Jaký je rozdíl mezi nevěrou ženy a muže? Je Anna politováníhodná, nebo provinilá? Zajdeme si spolu na nádraží? Nebo na dosti hy? Vronský a jeho kůň, kterému ani neví jak, zlomil vaz…  
Předprodej od 20. srpna 2019 Délka: 165 minut včetně přestávky                    Vstupné: 380 Kč, 360 Kč, 340 Kč

Městská divadla pražská 

Christi an Giudicelli: PREMIÉRA MLÁDÍ Překlad: Jan Cimický  Režie: Janka Ryšánek Schmiedtová
Bláznivá komedie o dvou mimořádných ženách a jednom velkém dobrodružství
Hrají: Dana Syslová a Jitka Smutná
„Stáří neexistuje!“ je hlavním poselstvím komedie Premiéra mládí, ve které se vůbec poprvé na jevišti  potkávají herečky Jitka Smutná a Dana Syslová. Jejich postavy, kulti vovaná Renáta a bezprostřední Simona, se rozhodnou vzbouřit proti  
konvencím a užít si na „stará kolena“ ještě nějakou legraci. 
Předprodej od 20. srpna 2019 Délka: 120 minut včetně přestávky                    Vstupné: 360 Kč, 340 Kč, 320 Kč

Akce se koná v Restauraci Hotelu U Beránka v Náchodě

BLUES - JAZZOVÉ VEČERY - JUST NOW ! Miroslav Kučera – saxofony, Hedvika Čepová – zpěv, Ota Černý – klávesové nástroje, Jiří Kaván – bicí a Filip Vondruška – basa
Toto seskupení muzikantů, jejichž kořeny sahají až k jazzrocku přelomu sedmdesátých a osmdesátých let minulého století , vykrystalizovalo z volného sdružení nadšenců, které pořádalo a ještě pořádá jamsessiony
v klubech p o celé republice pod názvem Jam on the Road. 
Rezervace míst na tel.: 735 165 949 nebo na recepci hotelu.                   Vstupné: 90 Kč

    září 2019
Středa 

11. září 2019 
v 19.00 hodin

Úterý 
24. září 2019 

v 9.00 a 10.30 hodin

Středa 
25. září 2019 

v 17.00 a v 18.30 hodin

Středa 
25. září 2019 

v 19.00 hodin

Čtvrtek 
26. září 2019 

v 19.00 hodin

Pátek 
27. září 2019 

v 19.00 hodin

1. představení v rámci „ZELENÉHO“ abonmá

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

Připravujeme 

Pátek 6. 9., 13. 9., 20. 9. a 27. 9. 2019 TANEČNÍ KURZY 
Pořádá Taneční studio TAKT manželů Štěpových

Čtvrtek 3. října 2019 v 19.00 hodin

Předprodej od 20. srpna 2019 
Vstupné: 320 Kč, 300 Kč, 280 Kč

NEREZ & LUCIA + 6 NaChodníku
Tak už je to tady!

Nerez & Lucia
Turné znovuobnovené skupiny Nerez tentokrát pod názvem NEREZ & LUCIA je tady!
Koncert sestavený z písní, které obsahuje aktuální album Zlom a z největších hitů Nerez. Můžete se těšit na písně Kočky, Javor, Do posledního dechu, Kyti čka, Bosanoha a další.

6 NaChodníku
V roce 2006 se sourozenci Lucie a Tomáš Peterkovi založili hudební projekt, který se bude věnovat výhradně autorskému šansonu. Oslovili proto klarineti stu a saxofonistu Petra Záleského, bubeníka 
Ondřeje Tučka, kontrabasistu Milana Poutníka a houslistu Tomáše Lhotského. Z původního záměru vytvořit jednorázový projekt vyklíčila kapela, která za 13 let působení na scéně pořídila natočit 
tři alba, vydat dvě básnické sbírky téměř výhradního autora svých textů Milana Poutníka, odehrát koncerty v Čechách, na Slovensku a v Polsku a vytvořit jedinečné hudebně dramati cké pásmo 
„Hodiny bijí půl“ s cimrmanologem Miloněm Čepelkou, s nímž kapelu pojí nadále hluboké přátelství. Zatí m poslední počin 6 NaChodníku, album „Na cestě“ vznikalo v letech 2018 a 2019 pod 
producentským dohledem Zdeňka Vřešťála. V nahrávacích studiích vzniklo za přispění několika dalších hostujících muzikantů zatí m poslední album, které 6 NaChodníku pokřtí  společně se svým 
producentem a kapelou Nerez.

Středa 9. října 2019 v 19.00 hodin

Délka: 160 minut včetně přestávky

Předprodej od 20. srpna 2019        
Vstupné: 340 Kč, 320 Kč, 300 Kč

Městské divadlo Mladá Boleslav

Nikolaj Vasiljevič Gogol: REVIZOR Režie: Štěpán Pácl
Klasická komedie o naší současnosti  z dob carského Ruska
Hrají: Milan Ligač, Petr Bucháček, Petr Mikeska, Ivana Nováčková, Lucie Končoková, Roman Teprt, Martin Hrubý a další
Jak to vypadá, když do jednoho malého města má přijet vysoký státní úředník, inkognito, aby se přesvědčil, že je vše v pořádku? Každý z obyvatel se mu snaží zalíbit, vlichoti t se. Ještě štěstí , že se 
dá uplácet. Úplatky toti ž vládnou světu, ale ne vždy se vyplatí . V Revizorovi, v režii renomovaného režiséra Štěpána Pácla, se objeví živá hudba. 

Čtvrtek 10. října 2019 v 19.00 hodin

Předprodej od 20. září 2019      
Vstupné: 140 Kč, 120 Kč, 100 Kč    

AGILE QUINTET Pavel Wallinger – 1. housle, Jan Vašta – 2. housle, Petr Pšenica – viola, Martin Švajda – violoncello, Michal Pokorný – kontrabas 

Program: J. V. St amitz: Sinfonia in G major WoIS III.                                                                                                     
                 L. Boccherini: Quintet in C major, op.30 č.6  „La Musica Notturna delle Strade di Madrid“ 
                O. Respigni: III. Suite – Antiche Danze ed Arie per Liuto              
                A.  Dvořák: Kvintet G dur op.77

Barevný, zářivý a homogenní zvuk klasického kvarteta umocněný sameto vým hlasem kontra basu – to je deviza, kterou oplývá obsa zení smyčcového kvintetu

Středa 23. října 2019 v 19.00 hodin
Předprodej od 20. srpna 2019     
Vstupné: 290 Kč, 270 Kč, 250 Kč    

KAMELOT & ROMAN HORKÝ Koncert Romana Horkého a skupiny Kame lot v rámci turné k novému albu „Země tvých dlaní“. 
Skupina Kamelot nejen představí a pokřtí  nové písně, ale také zahraje své největší časem prověřené hity. 

1. představení v rámci „MODRÉHO“ abonmá

1. koncert ab. cyklu - skupina „K“

2. koncert ab. cyklu - skupina „K“

 Městské divadlo 
Dr. Josefa Čížka v Náchodě BERÁNEK 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.

KOUZLO HOBOJE aneb KONCERT O VĚČNÉM DECHU
Duo Adamus - Levický
Jan Adamus - hoboj, anglický roh                         Martin Levický - klavír

Program:  Franz Xaver Richter: Sonáta D-dur op. 2 pro hoboj a klavír Ludwig van Beethoven: Sonáta pro anglický roh a klavír op. 17
  Bedřich Smetana: České tance      Franz Schubert: Impromptu op. 90 č. 4 As-dur pro klavír
  Carlo Besozzi: Koncert C-dur pro hoboj a klavír  Antonio Pasculli: Koncert na motivy Donizettiho opery
Cirkulované dýchání neboli „věčný dech“ je technika, kterou využívají někteří hráči na dechové nástroje. Jan Adamus patří k prvním novodobým hobojistům, kteří věčný dech využívají v praxi. Cíl je jasný – dokázat se současně nadechnout 
a vydechnout. Touto technikou dýchání pak lze hrát bez přerušení neomezeně dlouhou dobu. Klavírní doprovod, ale také virtuózní sólové skladby pro klavír předvede Marti n Levický, v současné době člen Národního divadla.
Předprodej od 20. srpna 2019                           Vstupné: 130 Kč, 110 Kč, 90 Kč    

Divadlo D5 uvádí představení pro I. stupeň ZŠ a další zájemce

KRYSÁCI A ZTRACENÝ LUDVÍK Hubert, Hod an, dva krysáci, Eda, laboratorní potkan z Prahy a Ludvíček, sádrový  trpaslík. Tak to je nerozlučná parta, která zažívá na malém smeti šti  poblíž Vizovic jedno dobrodružství za druhý m. Zrovna teď je čeká jedno opravdu veliké. 
Toti ž, Ludvík se ztrati l! Začíná nebezpečná pátrací akce. 
Omezený počet vstupenek v předprodeji od 20. srpna 2019                                                                             Vstupné: 50 Kč

1. LEKCE KURZU JÓGY 

pod vedením lektorky Mgr. Jarmily Koudelkové
od 17.00 hodin - začátečníci, od 18.30 hodin - mírně pokročilí a pokročilí
Prodej abonentek probíhá od 5.  srpna 2019 v MIC v Náchodě.                  Kurzovné: 10 lekcí za 950 Kč

Klicperovo divadlo Hradec Králové

Lev Nikolajevič Tolstoj: ANNA KARENINA     
Překlad: Taťjana Hašková  Režie: Jan Holec
Příběh velké lásky, pozvánka mezi petrohradskou smetánku
Hrají: Sára Venclovská, Jiří Zapletal, Igor Sviridov/Vojtěch Podaný, Jan Sklenář a dal    ší
Anna Karenina jako základní dílo světové literatury. Hlavní hrdinka, žijící v lehce unaveném manželství s vysokým státním úředníkem, se na nádraží náhodou seznamuje s hrabětem Vronským, ambiciózním mladíkem, který do jejího života 
přinese vzrušení, vášeň, svobodu i zkázu. Jaký je rozdíl mezi nevěrou ženy a muže? Je Anna politováníhodná, nebo provinilá? Zajdeme si spolu na nádraží? Nebo na dosti hy? Vronský a jeho kůň, kterému ani neví jak, zlomil vaz…  
Předprodej od 20. srpna 2019 Délka: 165 minut včetně přestávky                    Vstupné: 380 Kč, 360 Kč, 340 Kč

Městská divadla pražská 

Christi an Giudicelli: PREMIÉRA MLÁDÍ Překlad: Jan Cimický  Režie: Janka Ryšánek Schmiedtová
Bláznivá komedie o dvou mimořádných ženách a jednom velkém dobrodružství
Hrají: Dana Syslová a Jitka Smutná
„Stáří neexistuje!“ je hlavním poselstvím komedie Premiéra mládí, ve které se vůbec poprvé na jevišti  potkávají herečky Jitka Smutná a Dana Syslová. Jejich postavy, kulti vovaná Renáta a bezprostřední Simona, se rozhodnou vzbouřit proti  
konvencím a užít si na „stará kolena“ ještě nějakou legraci. 
Předprodej od 20. srpna 2019 Délka: 120 minut včetně přestávky                    Vstupné: 360 Kč, 340 Kč, 320 Kč

Akce se koná v Restauraci Hotelu U Beránka v Náchodě

BLUES - JAZZOVÉ VEČERY - JUST NOW ! Miroslav Kučera – saxofony, Hedvika Čepová – zpěv, Ota Černý – klávesové nástroje, Jiří Kaván – bicí a Filip Vondruška – basa
Toto seskupení muzikantů, jejichž kořeny sahají až k jazzrocku přelomu sedmdesátých a osmdesátých let minulého století , vykrystalizovalo z volného sdružení nadšenců, které pořádalo a ještě pořádá jamsessiony
v klubech p o celé republice pod názvem Jam on the Road. 
Rezervace míst na tel.: 735 165 949 nebo na recepci hotelu.                   Vstupné: 90 Kč

    září 2019
Středa 

11. září 2019 
v 19.00 hodin

Úterý 
24. září 2019 

v 9.00 a 10.30 hodin

Středa 
25. září 2019 

v 17.00 a v 18.30 hodin

Středa 
25. září 2019 

v 19.00 hodin

Čtvrtek 
26. září 2019 

v 19.00 hodin

Pátek 
27. září 2019 

v 19.00 hodin

1. představení v rámci „ZELENÉHO“ abonmá

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

Připravujeme 

Pátek 6. 9., 13. 9., 20. 9. a 27. 9. 2019 TANEČNÍ KURZY 
Pořádá Taneční studio TAKT manželů Štěpových

Čtvrtek 3. října 2019 v 19.00 hodin

Předprodej od 20. srpna 2019 
Vstupné: 320 Kč, 300 Kč, 280 Kč

NEREZ & LUCIA + 6 NaChodníku
Tak už je to tady!

Nerez & Lucia
Turné znovuobnovené skupiny Nerez tentokrát pod názvem NEREZ & LUCIA je tady!
Koncert sestavený z písní, které obsahuje aktuální album Zlom a z největších hitů Nerez. Můžete se těšit na písně Kočky, Javor, Do posledního dechu, Kyti čka, Bosanoha a další.

6 NaChodníku
V roce 2006 se sourozenci Lucie a Tomáš Peterkovi založili hudební projekt, který se bude věnovat výhradně autorskému šansonu. Oslovili proto klarineti stu a saxofonistu Petra Záleského, bubeníka 
Ondřeje Tučka, kontrabasistu Milana Poutníka a houslistu Tomáše Lhotského. Z původního záměru vytvořit jednorázový projekt vyklíčila kapela, která za 13 let působení na scéně pořídila natočit 
tři alba, vydat dvě básnické sbírky téměř výhradního autora svých textů Milana Poutníka, odehrát koncerty v Čechách, na Slovensku a v Polsku a vytvořit jedinečné hudebně dramati cké pásmo 
„Hodiny bijí půl“ s cimrmanologem Miloněm Čepelkou, s nímž kapelu pojí nadále hluboké přátelství. Zatí m poslední počin 6 NaChodníku, album „Na cestě“ vznikalo v letech 2018 a 2019 pod 
producentským dohledem Zdeňka Vřešťála. V nahrávacích studiích vzniklo za přispění několika dalších hostujících muzikantů zatí m poslední album, které 6 NaChodníku pokřtí  společně se svým 
producentem a kapelou Nerez.

Středa 9. října 2019 v 19.00 hodin

Délka: 160 minut včetně přestávky

Předprodej od 20. srpna 2019        
Vstupné: 340 Kč, 320 Kč, 300 Kč

Městské divadlo Mladá Boleslav

Nikolaj Vasiljevič Gogol: REVIZOR Režie: Štěpán Pácl
Klasická komedie o naší současnosti  z dob carského Ruska
Hrají: Milan Ligač, Petr Bucháček, Petr Mikeska, Ivana Nováčková, Lucie Končoková, Roman Teprt, Martin Hrubý a další
Jak to vypadá, když do jednoho malého města má přijet vysoký státní úředník, inkognito, aby se přesvědčil, že je vše v pořádku? Každý z obyvatel se mu snaží zalíbit, vlichoti t se. Ještě štěstí , že se 
dá uplácet. Úplatky toti ž vládnou světu, ale ne vždy se vyplatí . V Revizorovi, v režii renomovaného režiséra Štěpána Pácla, se objeví živá hudba. 

Čtvrtek 10. října 2019 v 19.00 hodin

Předprodej od 20. září 2019      
Vstupné: 140 Kč, 120 Kč, 100 Kč    

AGILE QUINTET Pavel Wallinger – 1. housle, Jan Vašta – 2. housle, Petr Pšenica – viola, Martin Švajda – violoncello, Michal Pokorný – kontrabas 

Program: J. V. St amitz: Sinfonia in G major WoIS III.                                                                                                     
                 L. Boccherini: Quintet in C major, op.30 č.6  „La Musica Notturna delle Strade di Madrid“ 
                O. Respigni: III. Suite – Antiche Danze ed Arie per Liuto              
                A.  Dvořák: Kvintet G dur op.77

Barevný, zářivý a homogenní zvuk klasického kvarteta umocněný sameto vým hlasem kontra basu – to je deviza, kterou oplývá obsa zení smyčcového kvintetu

Středa 23. října 2019 v 19.00 hodin
Předprodej od 20. srpna 2019     
Vstupné: 290 Kč, 270 Kč, 250 Kč    

KAMELOT & ROMAN HORKÝ Koncert Romana Horkého a skupiny Kame lot v rámci turné k novému albu „Země tvých dlaní“. 
Skupina Kamelot nejen představí a pokřtí  nové písně, ale také zahraje své největší časem prověřené hity. 

1. představení v rámci „MODRÉHO“ abonmá

1. koncert ab. cyklu - skupina „K“

2. koncert ab. cyklu - skupina „K“

 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

KOUZLO HOBOJE aneb KONCERT O VĚČNÉM DECHU
Duo Adamus - Levický
Jan Adamus - hoboj, anglický roh                         Martin Levický - klavír

Program:  Franz Xaver Richter: Sonáta D-dur op. 2 pro hoboj a klavír Ludwig van Beethoven: Sonáta pro anglický roh a klavír op. 17
  Bedřich Smetana: České tance      Franz Schubert: Impromptu op. 90 č. 4 As-dur pro klavír
  Carlo Besozzi: Koncert C-dur pro hoboj a klavír  Antonio Pasculli: Koncert na motivy Donizettiho opery
Cirkulované dýchání neboli „věčný dech“ je technika, kterou využívají někteří hráči na dechové nástroje. Jan Adamus patří k prvním novodobým hobojistům, kteří věčný dech využívají v praxi. Cíl je jasný – dokázat se současně nadechnout 
a vydechnout. Touto technikou dýchání pak lze hrát bez přerušení neomezeně dlouhou dobu. Klavírní doprovod, ale také virtuózní sólové skladby pro klavír předvede Marti n Levický, v současné době člen Národního divadla.
Předprodej od 20. srpna 2019                           Vstupné: 130 Kč, 110 Kč, 90 Kč    

Divadlo D5 uvádí představení pro I. stupeň ZŠ a další zájemce

KRYSÁCI A ZTRACENÝ LUDVÍKHubert, Hod an, dva krysáci, Eda, laboratorní potkan z Prahy a Ludvíček, sádrový  trpaslík. Tak to je nerozlučná parta, která zažívá na malém smeti šti  poblíž Vizovic jedno dobrodružství za druhý m. Zrovna teď je čeká jedno opravdu veliké. 
Toti ž, Ludvík se ztrati l! Začíná nebezpečná pátrací akce. 
Omezený počet vstupenek v předprodeji od 20. srpna 2019                                                                             Vstupné: 50 Kč

1. LEKCE KURZU JÓGY 

pod vedením lektorky Mgr. Jarmily Koudelkové
od 17.00 hodin - začátečníci, od 18.30 hodin - mírně pokročilí a pokročilí
Prodej abonentek probíhá od 5.  srpna 2019 v MIC v Náchodě.                  Kurzovné: 10 lekcí za 950 Kč

Klicperovo divadlo Hradec Králové

Lev Nikolajevič Tolstoj: ANNA KARENINA     
Překlad: Taťjana Hašková  Režie: Jan Holec
Příběh velké lásky, pozvánka mezi petrohradskou smetánku
Hrají: Sára Venclovská, Jiří Zapletal, Igor Sviridov/Vojtěch Podaný, Jan Sklenář a dal    ší
Anna Karenina jako základní dílo světové literatury. Hlavní hrdinka, žijící v lehce unaveném manželství s vysokým státním úředníkem, se na nádraží náhodou seznamuje s hrabětem Vronským, ambiciózním mladíkem, který do jejího života 
přinese vzrušení, vášeň, svobodu i zkázu. Jaký je rozdíl mezi nevěrou ženy a muže? Je Anna politováníhodná, nebo provinilá? Zajdeme si spolu na nádraží? Nebo na dosti hy? Vronský a jeho kůň, kterému ani neví jak, zlomil vaz…  
Předprodej od 20. srpna 2019 Délka: 165 minut včetně přestávky                    Vstupné: 380 Kč, 360 Kč, 340 Kč

Městská divadla pražská 

Christi an Giudicelli: PREMIÉRA MLÁDÍ Překlad: Jan Cimický  Režie: Janka Ryšánek Schmiedtová
Bláznivá komedie o dvou mimořádných ženách a jednom velkém dobrodružství
Hrají: Dana Syslová a Jitka Smutná
„Stáří neexistuje!“ je hlavním poselstvím komedie Premiéra mládí, ve které se vůbec poprvé na jevišti  potkávají herečky Jitka Smutná a Dana Syslová. Jejich postavy, kulti vovaná Renáta a bezprostřední Simona, se rozhodnou vzbouřit proti  
konvencím a užít si na „stará kolena“ ještě nějakou legraci. 
Předprodej od 20. srpna 2019 Délka: 120 minut včetně přestávky                    Vstupné: 360 Kč, 340 Kč, 320 Kč

Akce se koná v Restauraci Hotelu U Beránka v Náchodě

BLUES - JAZZOVÉ VEČERY - JUST NOW !Miroslav Kučera – saxofony, Hedvika Čepová – zpěv, Ota Černý – klávesové nástroje, Jiří Kaván – bicí a Filip Vondruška – basa
Toto seskupení muzikantů, jejichž kořeny sahají až k jazzrocku přelomu sedmdesátých a osmdesátých let minulého století , vykrystalizovalo z volného sdružení nadšenců, které pořádalo a ještě pořádá jamsessiony
v klubech p o celé republice pod názvem Jam on the Road. 
Rezervace míst na tel.: 735 165 949 nebo na recepci hotelu.                   Vstupné: 90 Kč

    září 2019
Středa 

11. září 2019 
v 19.00 hodin

Úterý 
24. září 2019 

v 9.00 a 10.30 hodin

Středa 
25. září 2019 

v 17.00 a v 18.30 hodin

Středa 
25. září 2019 

v 19.00 hodin

Čtvrtek 
26. září 2019 

v 19.00 hodin

Pátek 
27. září 2019 

v 19.00 hodin

1. představení v rámci „ZELENÉHO“ abonmá

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

Připravujeme 

Pátek 6. 9., 13. 9., 20. 9. a 27. 9. 2019 TANEČNÍ KURZY 
Pořádá Taneční studio TAKT manželů Štěpových

Čtvrtek 3. října 2019 v 19.00 hodin

Předprodej od 20. srpna 2019 
Vstupné: 320 Kč, 300 Kč, 280 Kč

NEREZ & LUCIA + 6 NaChodníku
Tak už je to tady!

Nerez & Lucia
Turné znovuobnovené skupiny Nerez tentokrát pod názvem NEREZ & LUCIA je tady!
Koncert sestavený z písní, které obsahuje aktuální album Zlom a z největších hitů Nerez. Můžete se těšit na písně Kočky, Javor, Do posledního dechu, Kyti čka, Bosanoha a další.

6 NaChodníku
V roce 2006 se sourozenci Lucie a Tomáš Peterkovi založili hudební projekt, který se bude věnovat výhradně autorskému šansonu. Oslovili proto klarineti stu a saxofonistu Petra Záleského, bubeníka 
Ondřeje Tučka, kontrabasistu Milana Poutníka a houslistu Tomáše Lhotského. Z původního záměru vytvořit jednorázový projekt vyklíčila kapela, která za 13 let působení na scéně pořídila natočit 
tři alba, vydat dvě básnické sbírky téměř výhradního autora svých textů Milana Poutníka, odehrát koncerty v Čechách, na Slovensku a v Polsku a vytvořit jedinečné hudebně dramati cké pásmo 
„Hodiny bijí půl“ s cimrmanologem Miloněm Čepelkou, s nímž kapelu pojí nadále hluboké přátelství. Zatí m poslední počin 6 NaChodníku, album „Na cestě“ vznikalo v letech 2018 a 2019 pod 
producentským dohledem Zdeňka Vřešťála. V nahrávacích studiích vzniklo za přispění několika dalších hostujících muzikantů zatí m poslední album, které 6 NaChodníku pokřtí  společně se svým 
producentem a kapelou Nerez.

Středa 9. října 2019 v 19.00 hodin

Délka: 160 minut včetně přestávky

Předprodej od 20. srpna 2019        
Vstupné: 340 Kč, 320 Kč, 300 Kč

Městské divadlo Mladá Boleslav

Nikolaj Vasiljevič Gogol: REVIZORRežie: Štěpán Pácl
Klasická komedie o naší současnosti  z dob carského Ruska
Hrají: Milan Ligač, Petr Bucháček, Petr Mikeska, Ivana Nováčková, Lucie Končoková, Roman Teprt, Martin Hrubý a další
Jak to vypadá, když do jednoho malého města má přijet vysoký státní úředník, inkognito, aby se přesvědčil, že je vše v pořádku? Každý z obyvatel se mu snaží zalíbit, vlichoti t se. Ještě štěstí , že se 
dá uplácet. Úplatky toti ž vládnou světu, ale ne vždy se vyplatí . V Revizorovi, v režii renomovaného režiséra Štěpána Pácla, se objeví živá hudba. 

Čtvrtek 10. října 2019 v 19.00 hodin

Předprodej od 20. září 2019      
Vstupné: 140 Kč, 120 Kč, 100 Kč    

AGILE QUINTETPavel Wallinger – 1. housle, Jan Vašta – 2. housle, Petr Pšenica – viola, Martin Švajda – violoncello, Michal Pokorný – kontrabas 

Program: J. V. St amitz: Sinfonia in G major WoIS III.                                                                                                     
                 L. Boccherini: Quintet in C major, op.30 č.6  „La Musica Notturna delle Strade di Madrid“ 
                O. Respigni: III. Suite – Antiche Danze ed Arie per Liuto              
                A.  Dvořák: Kvintet G dur op.77

Barevný, zářivý a homogenní zvuk klasického kvarteta umocněný sameto vým hlasem kontra basu – to je deviza, kterou oplývá obsa zení smyčcového kvintetu

Středa 23. října 2019 v 19.00 hodin
Předprodej od 20. srpna 2019     
Vstupné: 290 Kč, 270 Kč, 250 Kč    

KAMELOT & ROMAN HORKÝKoncert Romana Horkého a skupiny Kame lot v rámci turné k novému albu „Země tvých dlaní“. 
Skupina Kamelot nejen představí a pokřtí  nové písně, ale také zahraje své největší časem prověřené hity. 

1. představení v rámci „MODRÉHO“ abonmá

1. koncert ab. cyklu - skupina „K“

2. koncert ab. cyklu - skupina „K“

 Městské divadlo 
Dr. Josefa Čížka v Náchodě BERÁNEK 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.

KOUZLO HOBOJE aneb KONCERT O VĚČNÉM DECHU
Duo Adamus - Levický
Jan Adamus - hoboj, anglický roh                         Martin Levický - klavír

Program:  Franz Xaver Richter: Sonáta D-dur op. 2 pro hoboj a klavír Ludwig van Beethoven: Sonáta pro anglický roh a klavír op. 17
  Bedřich Smetana: České tance      Franz Schubert: Impromptu op. 90 č. 4 As-dur pro klavír
  Carlo Besozzi: Koncert C-dur pro hoboj a klavír  Antonio Pasculli: Koncert na motivy Donizettiho opery
Cirkulované dýchání neboli „věčný dech“ je technika, kterou využívají někteří hráči na dechové nástroje. Jan Adamus patří k prvním novodobým hobojistům, kteří věčný dech využívají v praxi. Cíl je jasný – dokázat se současně nadechnout 
a vydechnout. Touto technikou dýchání pak lze hrát bez přerušení neomezeně dlouhou dobu. Klavírní doprovod, ale také virtuózní sólové skladby pro klavír předvede Marti n Levický, v současné době člen Národního divadla.
Předprodej od 20. srpna 2019                           Vstupné: 130 Kč, 110 Kč, 90 Kč    

Divadlo D5 uvádí představení pro I. stupeň ZŠ a další zájemce

KRYSÁCI A ZTRACENÝ LUDVÍK Hubert, Hod an, dva krysáci, Eda, laboratorní potkan z Prahy a Ludvíček, sádrový  trpaslík. Tak to je nerozlučná parta, která zažívá na malém smeti šti  poblíž Vizovic jedno dobrodružství za druhý m. Zrovna teď je čeká jedno opravdu veliké. 
Toti ž, Ludvík se ztrati l! Začíná nebezpečná pátrací akce. 
Omezený počet vstupenek v předprodeji od 20. srpna 2019                                                                             Vstupné: 50 Kč

1. LEKCE KURZU JÓGY 

pod vedením lektorky Mgr. Jarmily Koudelkové
od 17.00 hodin - začátečníci, od 18.30 hodin - mírně pokročilí a pokročilí
Prodej abonentek probíhá od 5.  srpna 2019 v MIC v Náchodě.                  Kurzovné: 10 lekcí za 950 Kč

Klicperovo divadlo Hradec Králové

Lev Nikolajevič Tolstoj: ANNA KARENINA     
Překlad: Taťjana Hašková  Režie: Jan Holec
Příběh velké lásky, pozvánka mezi petrohradskou smetánku
Hrají: Sára Venclovská, Jiří Zapletal, Igor Sviridov/Vojtěch Podaný, Jan Sklenář a dal    ší
Anna Karenina jako základní dílo světové literatury. Hlavní hrdinka, žijící v lehce unaveném manželství s vysokým státním úředníkem, se na nádraží náhodou seznamuje s hrabětem Vronským, ambiciózním mladíkem, který do jejího života 
přinese vzrušení, vášeň, svobodu i zkázu. Jaký je rozdíl mezi nevěrou ženy a muže? Je Anna politováníhodná, nebo provinilá? Zajdeme si spolu na nádraží? Nebo na dosti hy? Vronský a jeho kůň, kterému ani neví jak, zlomil vaz…  
Předprodej od 20. srpna 2019 Délka: 165 minut včetně přestávky                    Vstupné: 380 Kč, 360 Kč, 340 Kč

Městská divadla pražská 

Christi an Giudicelli: PREMIÉRA MLÁDÍ Překlad: Jan Cimický  Režie: Janka Ryšánek Schmiedtová
Bláznivá komedie o dvou mimořádných ženách a jednom velkém dobrodružství
Hrají: Dana Syslová a Jitka Smutná
„Stáří neexistuje!“ je hlavním poselstvím komedie Premiéra mládí, ve které se vůbec poprvé na jevišti  potkávají herečky Jitka Smutná a Dana Syslová. Jejich postavy, kulti vovaná Renáta a bezprostřední Simona, se rozhodnou vzbouřit proti  
konvencím a užít si na „stará kolena“ ještě nějakou legraci. 
Předprodej od 20. srpna 2019 Délka: 120 minut včetně přestávky                    Vstupné: 360 Kč, 340 Kč, 320 Kč

Akce se koná v Restauraci Hotelu U Beránka v Náchodě

BLUES - JAZZOVÉ VEČERY - JUST NOW ! Miroslav Kučera – saxofony, Hedvika Čepová – zpěv, Ota Černý – klávesové nástroje, Jiří Kaván – bicí a Filip Vondruška – basa
Toto seskupení muzikantů, jejichž kořeny sahají až k jazzrocku přelomu sedmdesátých a osmdesátých let minulého století , vykrystalizovalo z volného sdružení nadšenců, které pořádalo a ještě pořádá jamsessiony
v klubech p o celé republice pod názvem Jam on the Road. 
Rezervace míst na tel.: 735 165 949 nebo na recepci hotelu.                   Vstupné: 90 Kč

    září 2019
Středa 

11. září 2019 
v 19.00 hodin

Úterý 
24. září 2019 

v 9.00 a 10.30 hodin

Středa 
25. září 2019 

v 17.00 a v 18.30 hodin

Středa 
25. září 2019 

v 19.00 hodin

Čtvrtek 
26. září 2019 

v 19.00 hodin

Pátek 
27. září 2019 

v 19.00 hodin

1. představení v rámci „ZELENÉHO“ abonmá

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

Připravujeme 

Pátek 6. 9., 13. 9., 20. 9. a 27. 9. 2019 TANEČNÍ KURZY 
Pořádá Taneční studio TAKT manželů Štěpových

Čtvrtek 3. října 2019 v 19.00 hodin

Předprodej od 20. srpna 2019 
Vstupné: 320 Kč, 300 Kč, 280 Kč

NEREZ & LUCIA + 6 NaChodníku
Tak už je to tady!

Nerez & Lucia
Turné znovuobnovené skupiny Nerez tentokrát pod názvem NEREZ & LUCIA je tady!
Koncert sestavený z písní, které obsahuje aktuální album Zlom a z největších hitů Nerez. Můžete se těšit na písně Kočky, Javor, Do posledního dechu, Kyti čka, Bosanoha a další.

6 NaChodníku
V roce 2006 se sourozenci Lucie a Tomáš Peterkovi založili hudební projekt, který se bude věnovat výhradně autorskému šansonu. Oslovili proto klarineti stu a saxofonistu Petra Záleského, bubeníka 
Ondřeje Tučka, kontrabasistu Milana Poutníka a houslistu Tomáše Lhotského. Z původního záměru vytvořit jednorázový projekt vyklíčila kapela, která za 13 let působení na scéně pořídila natočit 
tři alba, vydat dvě básnické sbírky téměř výhradního autora svých textů Milana Poutníka, odehrát koncerty v Čechách, na Slovensku a v Polsku a vytvořit jedinečné hudebně dramati cké pásmo 
„Hodiny bijí půl“ s cimrmanologem Miloněm Čepelkou, s nímž kapelu pojí nadále hluboké přátelství. Zatí m poslední počin 6 NaChodníku, album „Na cestě“ vznikalo v letech 2018 a 2019 pod 
producentským dohledem Zdeňka Vřešťála. V nahrávacích studiích vzniklo za přispění několika dalších hostujících muzikantů zatí m poslední album, které 6 NaChodníku pokřtí  společně se svým 
producentem a kapelou Nerez.

Středa 9. října 2019 v 19.00 hodin

Délka: 160 minut včetně přestávky

Předprodej od 20. srpna 2019        
Vstupné: 340 Kč, 320 Kč, 300 Kč

Městské divadlo Mladá Boleslav

Nikolaj Vasiljevič Gogol: REVIZOR Režie: Štěpán Pácl
Klasická komedie o naší současnosti  z dob carského Ruska
Hrají: Milan Ligač, Petr Bucháček, Petr Mikeska, Ivana Nováčková, Lucie Končoková, Roman Teprt, Martin Hrubý a další
Jak to vypadá, když do jednoho malého města má přijet vysoký státní úředník, inkognito, aby se přesvědčil, že je vše v pořádku? Každý z obyvatel se mu snaží zalíbit, vlichoti t se. Ještě štěstí , že se 
dá uplácet. Úplatky toti ž vládnou světu, ale ne vždy se vyplatí . V Revizorovi, v režii renomovaného režiséra Štěpána Pácla, se objeví živá hudba. 

Čtvrtek 10. října 2019 v 19.00 hodin

Předprodej od 20. září 2019      
Vstupné: 140 Kč, 120 Kč, 100 Kč    

AGILE QUINTET Pavel Wallinger – 1. housle, Jan Vašta – 2. housle, Petr Pšenica – viola, Martin Švajda – violoncello, Michal Pokorný – kontrabas 

Program: J. V. St amitz: Sinfonia in G major WoIS III.                                                                                                     
                 L. Boccherini: Quintet in C major, op.30 č.6  „La Musica Notturna delle Strade di Madrid“ 
                O. Respigni: III. Suite – Antiche Danze ed Arie per Liuto              
                A.  Dvořák: Kvintet G dur op.77

Barevný, zářivý a homogenní zvuk klasického kvarteta umocněný sameto vým hlasem kontra basu – to je deviza, kterou oplývá obsa zení smyčcového kvintetu

Středa 23. října 2019 v 19.00 hodin
Předprodej od 20. srpna 2019     
Vstupné: 290 Kč, 270 Kč, 250 Kč    

KAMELOT & ROMAN HORKÝ Koncert Romana Horkého a skupiny Kame lot v rámci turné k novému albu „Země tvých dlaní“. 
Skupina Kamelot nejen představí a pokřtí  nové písně, ale také zahraje své největší časem prověřené hity. 

1. představení v rámci „MODRÉHO“ abonmá

1. koncert ab. cyklu - skupina „K“

2. koncert ab. cyklu - skupina „K“

 Městské divadlo 
Dr. Josefa Čížka v Náchodě BERÁNEK 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.

KOUZLO HOBOJE aneb KONCERT O VĚČNÉM DECHU
Duo Adamus - Levický
Jan Adamus - hoboj, anglický roh                         Martin Levický - klavír

Program:  Franz Xaver Richter: Sonáta D-dur op. 2 pro hoboj a klavír Ludwig van Beethoven: Sonáta pro anglický roh a klavír op. 17
  Bedřich Smetana: České tance      Franz Schubert: Impromptu op. 90 č. 4 As-dur pro klavír
  Carlo Besozzi: Koncert C-dur pro hoboj a klavír  Antonio Pasculli: Koncert na motivy Donizettiho opery
Cirkulované dýchání neboli „věčný dech“ je technika, kterou využívají někteří hráči na dechové nástroje. Jan Adamus patří k prvním novodobým hobojistům, kteří věčný dech využívají v praxi. Cíl je jasný – dokázat se současně nadechnout 
a vydechnout. Touto technikou dýchání pak lze hrát bez přerušení neomezeně dlouhou dobu. Klavírní doprovod, ale také virtuózní sólové skladby pro klavír předvede Marti n Levický, v současné době člen Národního divadla.
Předprodej od 20. srpna 2019                           Vstupné: 130 Kč, 110 Kč, 90 Kč    

Divadlo D5 uvádí představení pro I. stupeň ZŠ a další zájemce

KRYSÁCI A ZTRACENÝ LUDVÍK Hubert, Hod an, dva krysáci, Eda, laboratorní potkan z Prahy a Ludvíček, sádrový  trpaslík. Tak to je nerozlučná parta, která zažívá na malém smeti šti  poblíž Vizovic jedno dobrodružství za druhý m. Zrovna teď je čeká jedno opravdu veliké. 
Toti ž, Ludvík se ztrati l! Začíná nebezpečná pátrací akce. 
Omezený počet vstupenek v předprodeji od 20. srpna 2019                                                                             Vstupné: 50 Kč

1. LEKCE KURZU JÓGY 

pod vedením lektorky Mgr. Jarmily Koudelkové
od 17.00 hodin - začátečníci, od 18.30 hodin - mírně pokročilí a pokročilí
Prodej abonentek probíhá od 5.  srpna 2019 v MIC v Náchodě.                  Kurzovné: 10 lekcí za 950 Kč

Klicperovo divadlo Hradec Králové

Lev Nikolajevič Tolstoj: ANNA KARENINA     
Překlad: Taťjana Hašková  Režie: Jan Holec
Příběh velké lásky, pozvánka mezi petrohradskou smetánku
Hrají: Sára Venclovská, Jiří Zapletal, Igor Sviridov/Vojtěch Podaný, Jan Sklenář a dal    ší
Anna Karenina jako základní dílo světové literatury. Hlavní hrdinka, žijící v lehce unaveném manželství s vysokým státním úředníkem, se na nádraží náhodou seznamuje s hrabětem Vronským, ambiciózním mladíkem, který do jejího života 
přinese vzrušení, vášeň, svobodu i zkázu. Jaký je rozdíl mezi nevěrou ženy a muže? Je Anna politováníhodná, nebo provinilá? Zajdeme si spolu na nádraží? Nebo na dosti hy? Vronský a jeho kůň, kterému ani neví jak, zlomil vaz…  
Předprodej od 20. srpna 2019 Délka: 165 minut včetně přestávky                    Vstupné: 380 Kč, 360 Kč, 340 Kč

Městská divadla pražská 

Christi an Giudicelli: PREMIÉRA MLÁDÍ Překlad: Jan Cimický  Režie: Janka Ryšánek Schmiedtová
Bláznivá komedie o dvou mimořádných ženách a jednom velkém dobrodružství
Hrají: Dana Syslová a Jitka Smutná
„Stáří neexistuje!“ je hlavním poselstvím komedie Premiéra mládí, ve které se vůbec poprvé na jevišti  potkávají herečky Jitka Smutná a Dana Syslová. Jejich postavy, kulti vovaná Renáta a bezprostřední Simona, se rozhodnou vzbouřit proti  
konvencím a užít si na „stará kolena“ ještě nějakou legraci. 
Předprodej od 20. srpna 2019 Délka: 120 minut včetně přestávky                    Vstupné: 360 Kč, 340 Kč, 320 Kč

Akce se koná v Restauraci Hotelu U Beránka v Náchodě

BLUES - JAZZOVÉ VEČERY - JUST NOW ! Miroslav Kučera – saxofony, Hedvika Čepová – zpěv, Ota Černý – klávesové nástroje, Jiří Kaván – bicí a Filip Vondruška – basa
Toto seskupení muzikantů, jejichž kořeny sahají až k jazzrocku přelomu sedmdesátých a osmdesátých let minulého století , vykrystalizovalo z volného sdružení nadšenců, které pořádalo a ještě pořádá jamsessiony
v klubech p o celé republice pod názvem Jam on the Road. 
Rezervace míst na tel.: 735 165 949 nebo na recepci hotelu.                   Vstupné: 90 Kč

    září 2019
Středa 

11. září 2019 
v 19.00 hodin

Úterý 
24. září 2019 

v 9.00 a 10.30 hodin

Středa 
25. září 2019 

v 17.00 a v 18.30 hodin

Středa 
25. září 2019 

v 19.00 hodin

Čtvrtek 
26. září 2019 

v 19.00 hodin

Pátek 
27. září 2019 

v 19.00 hodin

1. představení v rámci „ZELENÉHO“ abonmá

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

Připravujeme 

Pátek 6. 9., 13. 9., 20. 9. a 27. 9. 2019 TANEČNÍ KURZY 
Pořádá Taneční studio TAKT manželů Štěpových

Čtvrtek 3. října 2019 v 19.00 hodin

Předprodej od 20. srpna 2019 
Vstupné: 320 Kč, 300 Kč, 280 Kč

NEREZ & LUCIA + 6 NaChodníku
Tak už je to tady!

Nerez & Lucia
Turné znovuobnovené skupiny Nerez tentokrát pod názvem NEREZ & LUCIA je tady!
Koncert sestavený z písní, které obsahuje aktuální album Zlom a z největších hitů Nerez. Můžete se těšit na písně Kočky, Javor, Do posledního dechu, Kyti čka, Bosanoha a další.

6 NaChodníku
V roce 2006 se sourozenci Lucie a Tomáš Peterkovi založili hudební projekt, který se bude věnovat výhradně autorskému šansonu. Oslovili proto klarineti stu a saxofonistu Petra Záleského, bubeníka 
Ondřeje Tučka, kontrabasistu Milana Poutníka a houslistu Tomáše Lhotského. Z původního záměru vytvořit jednorázový projekt vyklíčila kapela, která za 13 let působení na scéně pořídila natočit 
tři alba, vydat dvě básnické sbírky téměř výhradního autora svých textů Milana Poutníka, odehrát koncerty v Čechách, na Slovensku a v Polsku a vytvořit jedinečné hudebně dramati cké pásmo 
„Hodiny bijí půl“ s cimrmanologem Miloněm Čepelkou, s nímž kapelu pojí nadále hluboké přátelství. Zatí m poslední počin 6 NaChodníku, album „Na cestě“ vznikalo v letech 2018 a 2019 pod 
producentským dohledem Zdeňka Vřešťála. V nahrávacích studiích vzniklo za přispění několika dalších hostujících muzikantů zatí m poslední album, které 6 NaChodníku pokřtí  společně se svým 
producentem a kapelou Nerez.

Středa 9. října 2019 v 19.00 hodin

Délka: 160 minut včetně přestávky

Předprodej od 20. srpna 2019        
Vstupné: 340 Kč, 320 Kč, 300 Kč

Městské divadlo Mladá Boleslav

Nikolaj Vasiljevič Gogol: REVIZOR Režie: Štěpán Pácl
Klasická komedie o naší současnosti  z dob carského Ruska
Hrají: Milan Ligač, Petr Bucháček, Petr Mikeska, Ivana Nováčková, Lucie Končoková, Roman Teprt, Martin Hrubý a další
Jak to vypadá, když do jednoho malého města má přijet vysoký státní úředník, inkognito, aby se přesvědčil, že je vše v pořádku? Každý z obyvatel se mu snaží zalíbit, vlichoti t se. Ještě štěstí , že se 
dá uplácet. Úplatky toti ž vládnou světu, ale ne vždy se vyplatí . V Revizorovi, v režii renomovaného režiséra Štěpána Pácla, se objeví živá hudba. 

Čtvrtek 10. října 2019 v 19.00 hodin

Předprodej od 20. září 2019      
Vstupné: 140 Kč, 120 Kč, 100 Kč    

AGILE QUINTET Pavel Wallinger – 1. housle, Jan Vašta – 2. housle, Petr Pšenica – viola, Martin Švajda – violoncello, Michal Pokorný – kontrabas 

Program: J. V. St amitz: Sinfonia in G major WoIS III.                                                                                                     
                 L. Boccherini: Quintet in C major, op.30 č.6  „La Musica Notturna delle Strade di Madrid“ 
                O. Respigni: III. Suite – Antiche Danze ed Arie per Liuto              
                A.  Dvořák: Kvintet G dur op.77

Barevný, zářivý a homogenní zvuk klasického kvarteta umocněný sameto vým hlasem kontra basu – to je deviza, kterou oplývá obsa zení smyčcového kvintetu

Středa 23. října 2019 v 19.00 hodin
Předprodej od 20. srpna 2019     
Vstupné: 290 Kč, 270 Kč, 250 Kč    

KAMELOT & ROMAN HORKÝ Koncert Romana Horkého a skupiny Kame lot v rámci turné k novému albu „Země tvých dlaní“. 
Skupina Kamelot nejen představí a pokřtí  nové písně, ale také zahraje své největší časem prověřené hity. 

1. představení v rámci „MODRÉHO“ abonmá

1. koncert ab. cyklu - skupina „K“

2. koncert ab. cyklu - skupina „K“
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Náchodský zpravodaj
září 2019

V letošním roce se opět druhý víkend 
v  září  rozezní  nádvoří  Státního  zám-
ku v Náchodě libými melodiemi dobové 
hudby z dob vlády Kuronských. Náchod-
ské  Kuronské  slavnosti  budou  zaháje-
ny v pátek 6. září 2019 Slavnostním kon-
certem v děkanském kostele sv. Vavřince 
v Náchodě na Masarykově náměstí od 19 
hodin. V programu večera vystoupí Dět-
ský pěvecký sbor CANTO a dětský pěvec-
ký sbor Zaria ze Španělska. 

V sobotu 7. září se v zámeckém areálu 
mohou návštěvníci těšit na opravdu bo-
hatý program. Hudba, zpěv, tanec i diva-
dlo neodmyslitelně patří k této oslavě kul-
turního rozkvětu náchodského panství. 
Během dne na hlavním podiu vystoupí 
dětské soubory z náchodských škol s diva-
delními i pěveckými vystoupeními. Na ně 
naváže ukázka orientálních tanců skupi-
ny z SVČ Déčko a možná přijde i kouzel-
ník. Ve 14.00 hodin přivítá všechny pří-
tomné vévoda Petr Kuronský a Zaháňský 
s rodinou, přijme pozdravy náchodského 
purkmistra, současného starosty a vzác-
ných hostů. Jako majitel bývalého náchod-
ského panství převezme dožínkový vě-
nec s poděkováním za zdárné ukončení 
letošní úrody a prohlásí oslavy za zaháje-

né. V odpoledních hodinách vystoupí hu-
dební skupina BLUE CIMBÁL a jako hlav-
ní hvězda večera od 19.30 hodin ANETA 
LANGEROVÁ s kapelou.

Doprovodný  program  náchodských 
„Kuronek“ si připravil i Státní zámek Ná-
chod. V tento den jsou pro zájemce připra-
veny hrané prohlídky "Ze života na zám-
ku" (prohlídky začínají v 11, 13, 15 a 16 
hodin). Večerní hrané prohlídky „Pokoje 
vévody Kuronského po setmění“ začína-
jí v 21, 21.30, 22, 22.30, 23 hodin. I Gale-
rie výtvarného umění v Náchodě si pro 
tento den připravila bohatý program – 
interaktivní prohlídky s tablety, výtvar-
né  workshopy,  nebo  koncert  MiniPSO 
(od 18 hodin). V prostoru parku před ga-
lerií vystoupí spolek přátel šermu PRO-
SO, kde bude ukázka zbrojí, zbraní, dobo-
vá polní kuchyně či možnost vyzkoušet 
si lukostřelbu. Chybět nebude ani výsta-
va dravých ptáků. Vedlejší program Ná-
chodských  Kuronských  slavností  bude 
probíhat v Piccolominské zahradě  i zá-
mecké aleji.

Program slavností  je vskutku pestrý 
– podrobně jej naleznete na plakátech či 
webových stránkách města. Přijďte se po-
dívat, srdečně zvou pořadatelé!

Náchodské 
Kuronské slavnosti 
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Zprávy 
z radnice
Rada města Náchoda 
1. 7. 2019
Jednání rady města se zú-
častnilo pět radních, čtyři 
byli omluveni. Číselný popis 
u zprávy představuje poměr hlasů při hla-
sování PRO – PROTI – ZDRŽEL SE.
Žádost o souhlas 
s umístěním prodejního zařízení

 RM souhlasila s umístěním prodejního 
zařízení – pojízdné kavárny a jeho napo-
jením na zdroj elektrické energie za úhra-
du, na Masarykově náměstí v prostoru 
mezi  kašnou  a  kostelem,  blíže  k  budo-
vě kostela, na části pozemku p. č. 1919/4  
v k. ú. Náchod v době od 2. 7. 2019 do cca 
konce  září  roku  2019.  Prodejní  zaříze-
ní bude na stejném místě 24 hodin den-
ně a 7 dní v týdnu, veškeré újmy přebírá 
provozovatel, tj. Město Náchod nezodpo-
vídá za jeho případné poškození prodejní-
ho zařízení. Prodejní doba nebude překra-
čovat 22.00 hodin.

 Podmínkou souhlasu vlastníka  je, že 
provozovatel  zajistí  čistotu  a  pořádek 
v okolí prodejního zařízení v souladu s vy-
hláškou Města Náchod o čistotě a že od-
padky bude uklízet průběžně na vlastní 
náklady. 
Majetkoprávní úkony obce

 RM schválila nájemní smlouvu se Stát-
ním  pozemkovým  úřadem,  která  se 
týká pronájmu části pozemkové parcely  
č. 166/32 o výměře 30 m2 v katastrálním 
území Lipí u Náchoda, která bude sloužit 
k dočasnému užívání pro zařízení stave-
niště. Smlouva se uzavírá na dobu neur-
čitou ode dne 1. 8. 2019.   5-0-0
Záměr převodu pozemků 
a majetku Tenisového klubu 
na město Náchod   5-0-0

 RM uložila odboru  investic a rozvoje 
města provést prohlídku areálu Teniso-
vého klubu Náchod z.s. a zjistit aktuál-
ní fyzický stav areálu, náklady na každo-
roční zajištění údržby areálu a případné 
nové investice do daného areálu a tento 
výsledek předat odboru správy majetku 
a financování.

 RM uložila odboru kultury a sportu roz-
klíčovat provozní náklady na chod Teni-
sového klubu Náchod z.s. a výsledek pře-
dat odboru správy majetku a financování.

 RM uložila odboru správy majetku a fi-
nancování po převzetí zpráv odboru in-
vestic a rozvoje města a odboru kultury 
a sportu připravit zprávu do rady města 
k definitivnímu rozhodnutí o žádosti Te-
nisového klubu Náchod z.s.
Smlouvy o poskytnutí dotací  5-0-0

 RM schválila Smlouvy o poskytnutí do-
tace z rozpočtu města pro HOLKEY Ná-
chod z. s. (7.000 Kč) a Karate – DO Dvůr 
Králové  n.  L.,  z.  s.  (10.000  Kč),  Smlou-
vu o poskytnutí dotace z rozpočtu měs-

ta Náchoda – podpora de minimis na vy-
dání  knihy  „Doufám,  dokud  dýchám“ 
(5.000 Kč) a Smlouvu o poskytnutí dota-
ce z rozpočtu města Náchoda pro Spolek 
Klub českých turistů na uspořádání Běhu 
Náchod-Dobrošov (5.000 Kč).
Úhrada nákladů na výuku plavání dětí 
z náchodských mateřských škol 5-0-0

 RM souhlasila se změnou použití pro-
středků  z  Fondu  pro  obnovu  výpočet-
ní techniky ve výši 51.000 Kč na úhradu 
nákladů za výuku plavání dětí z náchod-
ských mateřských škol.
Odkanalizování oblastí ulic 
V Úvozu a Pod Vyhlídkou  5-0-0

 RM schválila vystavení objednávky fir-
mě PROXION s.r.o., Náchod za výkon tech-
nického dozoru stavebníka na akci „Od-
kanalizování oblastí ulic V Úvozu a Pod 
Vyhlídkou, Náchod – I. etapa“ – SO 02 – 
stoka A – dešťová kanalizace.
Přebor v cyklistice HZS ČR 
a Policie ČR  5-0-0

  RM  schválila  podporu  akce  „Přebor 
HZS ČR a Policie ČR v  cyklistice“ pořá-
danou  Hasičským  záchranným  sborem 
Královéhradeckého kraje, územní odbor 
Náchod, v podobě poskytnutí záštity sta-
rosty města nad akcí, poskytnutí bezplat-
ného pronájmu části Masarykova náměstí 
pro umožnění hromadného startu závodu 
dne 13. 9. 2019 v 10 hodin a bezplatné pro-
pagace závodu v Náchodském zpravodaji 
a na webových stránkách města.
Žádost HC Náchod o navýšení počtu 
hodin využití ledové plochy  5-0-0

 RM schválila navýšení počtu hodin vy-
užití ledové plochy Zimního stadionu Ná-
chod pro tréninky mládeže HC Náchod z.s. 
na období září až březen sezóny 2019/20 
ze současných 72 na 90 hodin měsíčně.

 RM neschválila bezplatné využívání le-
dové  plochy  Zimního  stadionu  Náchod 
pro tréninky družstva mužů HC Náchod 
z.s. v počtu 20 hodin měsíčně.
Oprava místní komunikace ulice 
Amerika v Náchodě  5-0-0

 RM rozhodla o přidělení veřejné zakáz-
ky uchazeči STRABAG a.s., Hradec Krá-
lové a souhlasila s uzavřením smlouvy 
o dílo na realizaci opravy místní komu-
nikace ulice Amerika v Náchodě“ za cenu 
3.986.103,40 Kč včetně 21 % DPH.
Smlouva o poskytnutí dotace z dotač-
ního fondu KHK – obnova osobních 
ochranných pracovních prostředků 
pro JSDH Náchod  5-0-0

 RM souhlasila s přijetím dotace na ob-
novu osobních ochranných pracovních 
prostředků  pro  JSDH  Náchod  ve  výši 
250.000 Kč a schválila uzavření smlouvy 
o poskytnutí dotace.
Loutková scéna Náchod, Karlovo 
náměstí - výběr projektanta   5-0-0

 RM rozhodla o přidělení veřejné zakáz-
ky  „Projektová  dokumentace  Loutková 
scéna Náchod, Karlovo náměstí“ uchaze-
či ATELIER TSUNAMI s.r.o., Náchod.

 RM schválila uzavření smlouvy o dílo 

na tuto veřejnou zakázku se zhotovitelem 
ATELIER TSUNAMI s.r.o., Náchod.
Administrace urbanisticko-architekto-
nické soutěže na lokalitu Tepna  5-0-0

 RM schválila administrátorem urbanis-
ticko-architektonické soutěže na lokalitu 
Tepna a zajištění celého řízení včetně jed-
nacího řízení bez uveřejnění společnost 
MOBA studio s.r.o.

  RM  schválila  pro  zajištění  participa-
ce a komunikace celého procesu urbani-
sticko-architektonické soutěže na lokali-
tu Tepna spolek CCEA Center for Central 
European Architecture z.s. 

TELEGRAFICKY:
 RM schválila Smlouvu o poskytnutí do-

tace z rozpočtu města Náchoda na úhra-
du nákladů spojených s 6. ročníkem akce 
Strongman Náchod 2019.  5-0-0

 RM  souhlasila  s  dokončením  oploce-
ní stávajícího hřiště na Mánesově nábře-
ží včetně zřízení dvou vstupních branek. 
Dokončení oplocení zajistí odborná firma 
B plus P s.r.o., za cenu 68.027,39 Kč včetně 
DPH.   5-0-0

 RM souhlasila s výměnou herních prv-
ků  v  parku  na  Husově  náměstí,  včet-
ně demontáže starých prvků a montáže 
nových, kterou provede odborná firma  
B plus P, s. r. o., za cenu 30.189 Kč včetně 
DPH.   5-0-0

  RM  schválila  uzavření  objednávky 
na výměnu PVC ve třídě v ZŠ 1. Máje pro 
Jiřího Davida, Náchod.  5-0-0

  RM  souhlasila  s  cenovou  nabídkou 
na výměnu parapetů ve třídách v ZŠ Ná-
chod-Plhov a vystavením objednávky pro 
Milana Hejzlara, Kramolna.  5-0-0

 RM souhlasila s cenovou nabídkou a vy-
stavením objednávky na položení asfalto-
vého krytu v ulici Krátká společnosti BE-
ZEDOS s.r.o., Velké Poříčí.  5-0-0

 RM schválila dotaci pro organizaci Ka-
valerie  Náchod,  z.s.,  ve  výši  15.000 Kč 
na obnovu výstroje, cestovné a propaga-
ci spolku.  5-0-0

 RM schválila záměr uzavřít partnerskou 
smlouvu s městem Persan (Francie) a po-
věřila odbor kultury, sportu a cestovního 
ruchu vypracováním, popřípadě překla-
dem partnerské smlouvy.  5-0-0

 RM schválila dotaci pro paní Mgr. Marii 
Vintrovou, Česká Metuje, ve výši 6.000 Kč 
na pokrytí části nákladů spojených s vy-
dáním knihy „Němí svědkové holocaustu 
v Náchodě“.  5-0-0

 RM schválila nákup nových prvků vá-
nočního osvětlení za celkovou finanční 
částku 547.000 Kč vč. DPH.  5-0-0

 RM schválila podporu akce Streetballo-
vý a nohejbalový turnaj, který se uskuteč-
ní 31. 8. 2019 na víceúčelovém hřišti u ZŠ 
TGM v Náchodě.  5-0-0

 RM jmenovala na návrh Mgr. Hany Mí-
lové, tajemnice Městského úřadu Náchod, 
s účinností od 1. 7. 2019 paní Ing. Radku 
Konárkovou do funkce vedoucí odboru do-
pravy a silničního hospodářství.  5-0-0
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Rada města Náchoda 11. 7. 2019
Jednání rady města se zúčastnilo sedm rad-
ních, dva byli omluveni.
Novostavba 
hasičské zbrojnice v Náchodě 7-0-0

 RM souhlasila s přijetím dotace ve výši 
1.479.651 Kč na akci „Novostavba hasičské 
zbrojnice v Náchodě – dokončení“ před-
ložené  do  programu  19RGI02  –  Dotace 
na individuální účel – jednorázové akce 
vyhlášeného Královéhradeckým krajem 
a schválila uzavření Smlouvy o poskyt-
nutí dotace z dotačního fondu Králové-
hradeckého kraje.
Žádost o čerpání 
fondu rezerv a rozvoje  7-0-0

 RM schválila čerpání fondu rezerv a roz-
voje v celkové výši 185.468 Kč a převod 
této částky do rozpočtu příspěvkové or-
ganizace Mateřská škola Náchod, Havlíč-
kova 1848. Finanční prostředky budou po-
užity na vybavení školy. 
Vstup Města Náchod do krajské organi-
zace destinačního managementu (DMO) 
pro KHK 7-0-0

 RM schválila participaci Města Náchod 
na projektu krajské DMO pro Královéhra-
decký  kraj  a  to  v  roli  spoluzakladatele 
a člena spolku.
Úprava vzduchotechniky 
v MŠ Havlíčkova  7-0-0

  RM  schválila  uzavření  objednávky 
na opravu vzduchotechniky v MŠ Havlíč-
kova pro Jiřího Resla S K mont., s. r. o., 
Česká Skalice.
Majetkoprávní úkony města  7-0-0

 RM zvýšila  s účinností  od 1.  8.  2019 
úhradu za druhou osobu na městské uby-
tovně č.p. 2013, Běloveská, Náchod ze stá-
vajících 600 Kč na 1.100 Kč/měsíc.
Návrh Železničního jízdního 
řádu pro rok 2020  7-0-0

 RM požádala dopravní komisi o projed-
nání návrhu železničního jízdního řádu 
pro rok 2020.
Žádost o povolení umístění 
pojízdného občerstvení   6-0-1

 RM nesouhlasila s umístěním pojízdné-
ho občerstvení – grilovaná kuřata – v pro-
storách v majetku města Náchod.
Veřejná zakázka malého rozsahu „2 by-
tové domy – SUN Náchod, komunikace 
a zpevněné plochy“ 7-0-0

 RM schválila vypsání výběrového říze-
ní k veřejné zakázce malého rozsahu „2 
bytové domy – SUN Náchod, komunikace 
a zpevněné plochy“ a zadávací dokumen-
taci k předmětné zakázce a pověřila měst-
ský úřad, aby samostatně rozhodl o jejím 
finálním znění.
Parkoviště na sídlišti u nemocnice 7-0-0 

 RM schválila cenovou nabídku na zpra-
cování projektové dokumentace na akci 
„Parkoviště na sídlišti u nemocnice, Ná-
chod – k. ú. Staré Město nad Metují“ pro-
jekčním atelierem Lucie Brandová, DiS., 
Zábrodí, za cenu 92.300 bez DPH a sou-
hlasila s uzavřením objednávky.

Odkanalizování oblastí ulic V Úvozu 
a Pod Vyhlídkou – I. etapa  7-0-0

 RM schválila vystavení objednávky spo-
lečnosti Vodovody a kanalizace Náchod 
a.s., Náchod, na dodání materiálu na část 
společných  INFRA šachet pro dešťovou 
a splaškovou kanalizaci na stavbu „Od-
kanalizování oblastí ulic V Úvozu a Pod 
Vyhlídkou – I. etapa“.

Rada města Náchoda 23. 7. 2019
Jednání rady města se zúčastnilo osm rad-
ních, jeden byl omluven.
Majetkoprávní úkony obce  8-0-0

 RM schválila pachtovní smlouvu, kte-
rou se přenechává do užívání část pozem-
kové parcely č. 274, díl č. 4 o výměře 316 
m2 v katastrálním území Babí u Nácho-
da, za účelem zřízení zahrádky, užívání 
zahradního domku a přístřešku na nářa-
dí. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou 
s účinností od 1.8.2019.
Park lázně Běloves 
– projektová dokumentace  8-0-0

 RM souhlasila s přijetím dotace ve výši 
500.000 Kč na akci  „Park  lázně Běloves 
– projektová dokumentace“ předložené 
do programu 19RGI02 – Dotace na indivi-
duální účel – jednorázové akce vyhláše-
ného Královéhradeckým krajem a schvá-
lila uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace 
z  dotačního  fondu  Královéhradeckého 
kraje.
Náchodské 
Kuronské slavnosti 2019  8-0-0

 RM schválila výběr vstupného na ve-
černí koncert zpěvačky Anety Langero-
vé s kapelou při akci Náchodské Kuron-
ské slavnosti dne 7. září 2019, ve výši 100 
Kč/osoba a 50 Kč/dítě do 15 let, důchod-
ci a ZTP. 

 RM schválila uzavření Smlouvy o spo-
lupráci pro konání kulturní akce Náchod-
ské Kuronské slavnosti 2019 s Národním 
památkovým  ústavem  a  schválila  uza-
vření Nájemní smlouvy ve výši 20.000 Kč  
vč. DPH za účelem konání.
Den čisté mobility 17. 9. 2019 
– žádost o spolupráci   8-0-0

 RM schválila spolupráci a partnerství 
města Náchoda při akci „Den čisté mobi-
lity“, která se uskuteční dne 17. 9. 2019 
v Náchodě na Masarykově náměstí. Hlav-
ním pořadatelem akce je Čistá Mobilita 
z.s., Praha 9.
Připomínka 30. výročí 
od sametové revoluce v Náchodě   8-0-0

 RM schválila přijetí dotace od Minister-
stva kultury ČR, ve výši 42.000 Kč na pro-
jekt „Připomínka 30. výročí od sametové 
revoluce v Náchodě“. 
Měření a hodnocení koncentrací mine-
rálních a azbestových vláken v MŠ Ko-
menského  8-0-0

 RM souhlasila s vystavením objednávky 
pro Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad 
Labem, pracoviště Náchod.

Rada města Náchoda 29. 7. 2019
Jednání rady města se zúčastnilo šest rad-
ních, tři byli omluveni.
Místní komunikace, ul. Pod Lipím 
– odstranění dodat. tabulky 
a příčných prahů 6-0-0

 RM pověřila odbor dopravy a silničního 
hospodářství svolat místní šetření a pro-
jednat změnu či doplnění stávající míst-
ní úpravy provozu v ul. Pod Lipím v obou 
směrech, tzn. ze směru od Drtinova ná-
městí a ze směru od Lipí. A dále projednat 
možnost demontáže či ponechání příč-
ných prahů v ul. Pod Lipím.
Parkoviště Bílkova   6-0-0
Sběrný dvůr v Náchodě  6-0-0

  RM  souhlasila  s  externí  administra-
cí zadávacího řízení na zhotovitele stav-
by „Sběrný dvůr v Náchodě" společnos-
tí DABONA s.r.o., Rychnov nad Kněžnou 
a schválila vystavení objednávky.

Rada města Náchoda 12. 8. 2019
Jednání rady města se zúčastnilo sedm rad-
ních, dva byli omluveni.
Majetkoprávní úkony obce

  RM  schválila  uzavření  objednávky 
na externí administraci výběrového říze-
ní na pronájem nebytových prostorů v ob-
jektu areálu Malých lázní v Bělovsi pro 
společnost Centrum evropského projek-
tování a.s., Hradec Králové.  7-0-0

 RM schválila umístění reklamních pou-
tačů organizace Florbal Náchod bezplat-
ně mezi požadované domy na požadova-
né období.  7-0-0
Vymožené dluhy 
městskou exekutorkou 7-0-0

 RM vzala na vědomí přehled vymože-
ných dluhů za období leden-červenec 2019 
městskou exekutorkou. V tomto období 
bylo vymoženo celkem 308.936 tis. Kč.
Zabezpečovací systémy 
příspěvkových organizací  7-0-0
Architektonická studie Spolkový 
dům Náchod – Hurdálkova  7-0-0

  RM  schválila  uzavření  objednávky 
na  provedení  architektonické  studie 
na spolkový dům v ulici Hurdálkova v Ná-
chodě pro společnost Tomáš Vymetálek, 
Architects s.r.o., Hradec Králové.
Sportovně-kulturní 
centrum Náchod-Babí  7-0-0

 RM souhlasila s cenovou nabídkou a vy-
stavením objednávky na administraci vý-
běrového řízení Ing. Petr Vlášek, Dolní Ře-
dice.
Komunikace ulice U Rybníka  7-0-0

 RM schválila uzavření objednávky pro 
společnost Vodovody a kanalizace Náchod 
a.s., Náchod-Běloves na úpravu komunika-
ce v ulici U Rybníka.

TELEGRAFICKY:
 RM vzala na vědomí změnu na pozici 

kronikářky příměstské části Pavlišov. No-
vou kronikářkou bude od 1. 1. 2020 paní 
Magda Linhartová.   7-0-0
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Vážení aktivní senioři, frekventanti Akademie 60+,
rádi bychom vám a vašim vnukům, vnučkám či pravnukům 

a pravnučkám v rámci projektu Přeshraniční mezigenerační spo-
lupráce – JUS, nabídli možnost účastnit se jednodenních výletů 
do Čech a Polska. Celý projekt je zaměřen na spolupráci starší 
a mladší generace, neboť se domníváme, že se mohou vzájemně 
učit a obohacovat. Výlety se budou dělit na tzv. velké (v přehle-
du níže jsou označeny tučně) a malé. Velkých výletů se může zú-
častnit 45 osob, malých 20. V rámci jednodenních výletů je vám 
i vašim dětským doprovodům hrazena doprava, pojištění, pořá-
dající město zajišťuje stravování a program. 

U některých akcí zatím neznáme přesné datum, jen měsíc ko-
nání. Přesto vás prosíme o projevení vašeho zájmu o účast na ná-
sledujících akcích:

 30. 8. 2019 Seniorské trhy Klodzko
 11. 9. 2019 Hronov 

Pozvánka na akce konané v rámci projektu
Přeshraniční mezigenerační integrace – JUS

– prohlídka revitalizovaného parku A. Jiráska, návštěva rodného 
domku A. Jiráska, prohlídka meditačního parku u kostela Všech 
svatých

 září 2019 Klodzko – Bylinkářství  
 22. 2. 2020 Náchod ZUŠ 

– keramika, textilní techniky (plstění, tkaní), počítačová grafi-
ka, drátkování

 duben nebo květen 2020 Świdnica – floristika
 30. 5. 2020 Náchod SENIORÁDA

sportovní klání českých a polských seniorů a jejich dětských 
protějšků

 27. 6. 2020 Świdnica – sportovní hry 
 5. 9. 2020 Česká Skalice – Jiřinkové slavnosti
 listopad 2020 Náchod – fotografická dílna
 březen 2021 Kędzierzyn-Koźle – kulinářská dílna
 29. 5. 2021 Náchod ZUŠ – relaxační a uvolňovací cvičení
 květen 2021 Kędzierzyn-Koźle – festival zdraví

Prosíme, vyplňte přiložený lístek a vhoďte do urny na podatelně Městského úřadu v Náchodě, Masarykovo náměstí 40:

Jméno**: ............................................................................................
Příjmení**: ........................................................................................
telefon*: ............................................................................................
e-mail*: .............................................................................................
Datum narození**: ..........................................................................
Bydliště: ...........................................................................................
Ulice: ................................................................................................
Město, PSČ: ......................................................................................
Pozn.: ................................................................................................

* důležité pro zaslání detailnějších informací ke každé akci
** údaje potřebné pro zajištění cestovního pojištění

Mám zájem účastnit se těchto jednodenních výletů (v případě zájmu zakroužkujte číslo výletu, můžete i všechny):

  1)   30. 8. 2019 Seniorské trhy v Klodzku
  2)   11. 9. 2019 Hronov 
  3)   září 2019 Klodzko – bylinkářská dílna
  4)   22. 2. 2020 Náchod ZUŠ umělecké tvoření
  5)   4 ev. 5/2020 Świdnica – floristika
  6)   30. 5. 2020 Náchod Senioráda 
  7)   27. 6. 2020 Świdnica sportovní hry 
  8)   5. 9. 2020 Česká Skalice Jiřinkové slavnosti
  9)   11/2020 Náchod – fotodílna
 10)   3/2021Kędzierzyn-Koźle–kulinářská dílna
 11)   Náchod ZUŠ – jóga, pohybová dílna 
 12)   5/2021 Kędzierzyn-Koźle festival zdraví

Děkujeme a těšíme se na viděnou. 
Kontaktní osoba: Sabina Matoulková, tel. 491 405 210
Účast na akcích není vymahatelná, vzhledem k charakteru 

projektu mají přednostní účast na akci zajištěnou senioři s ju-
niory. 

        KRONIKA
V červnu 2019 se narodilo:
12 náchodských občánků 
a v červenci 14 občánků

V červnu a červenci 2019 byli oddáni:
  1. 6. Tomáš Svoboda, Kounov
   Michaela Ševcová, Ludgeřovice
  8. 6. Marek Kuťák, Červený Kostelec
   Lucie Cvejnová, Náchod
 15. 6. Petr Vaněček, Náchod
   Romana Valentová, Náchod
 22. 6. Filip Dzjubinskij, Náchod
   Blanka Peňázová, Stárkov

 28. 6. Jan Burian, Náchod
   Ivanna Jaroslavivna Motuz, Ukrajina
 29. 6. Daniel Franc, Náchod
   Zuzana Nymšová, Provodov-Šonov
   Stanislav Donaj, Náchod
   Andrea Majerová, Náchod
   Stanislav Beran, Rychnov nad Kněžnou
   Terezie Špačková, Starkoč
  9. 7. Radomír Řehák, Praha
   Lucie Řezníčková, Praha
 13. 7. Jiří Birke, Broumov
   Andrea Žočková, Žďárky
   Petr Dudáček, Náchod
   Lenka Hrušová, Náchod

 19. 7. Jiří Pozděna, Náchod
   Kateřina Sedláčková, Náchod
 20. 7. Jan Klauda, Česká Skalice
   Pavla Přibylová, Hronov
 27. 7. Tomáš Fabián, Náchod
   Diana Kosařová, Náchod
 27. 7. Antonín Kosinka, Náchod
   Eva Zavoralová, Náchod
   Václav Fischer, Tisovec
   Iva Chvátalová, Praha 

VYPLNĚNÉ VHOĎTE DO BOXU 
V PODATELNĚ MĚSTSKÉHO ÚŘADU 

NA MASARYKOVĚ NÁMĚSTÍ V NÁCHODĚ.
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Kouzlo hoboje aneb Koncert o věč-
ném dechu je název zahajovacího 
koncertu nové 94. sezony Komorní 
hudby Náchod, v němž vystoupí Duo 
Adamus – Levický. V kvalitně připrave-
ném programu zazní virtuózní sonáty 
a koncerty pro hoboj a klavír, prolože-
né sólovými klavírními skladbami v po-
dání Martina Levického. A proč koncert 
o věčném dechu? Jedná se o speciál-
ní techniku hráčů na dechové nástroje 
používanou již od 18. století. Vynikají-

cí hobojista Jan Adamus je jedním z mála, kdo ji u nás ovládá. 
Ve svém průvodním slově, ve kterém se zmíní o důležitých mo-
mentech ze své koncertní činnosti, ji posluchačům jistě vysvětlí. 
Koncert se koná ve středu 11. září 2019 od 19.00 hodin v Měst-
ském divadle Dr. Josefa Čížka v Náchodě. Hudba prý uvádí duši 
do stavu harmonie. Přijďte se přesvědčit a vychutnat si podma-
nivou zvukovou barvu hoboje.        Za výbor KHN Lydia Baštecká

Komorní hudba zve…

Jestliže vás zajímá historie naše-
ho okolí, určitě si kupte zcela novou 
publikaci o pevnosti Dobrošov, kte-
rá  vznikla  jako  společná  práce  au-
torského kolektivu, kterou redigoval 
Richard  Švanda,  emeritní  správce 
pevnosti  Dobrošov.  Kniha  na  sto 
stranách přináší doposud málo zná-
má  fakta  o  historii  pevnosti  z  let  
1937–1953, např. o  jejím zásobová-
ní  vodou,  o  německých  zkouškách 
v době druhé světové války a o někte-
rých zajímavostech z  její výstavby. 
Kniha vychází k 50. výročí zpřístup-

nění této národní kulturní památky návštěvníkům. K dostání je 
v knihkupectví Horová a Městském informačním centru v Ná-
chodě. 

Vyšla nová brožura 
o pevnosti Dobrošov

Po delší době opět přináším pár zajímavostí z dění našeho 
sboru v Bělovsi. Hned na začátek je důležité zmínit významný 
úspěch. Náš David Hoffman se úspěšně zúčastnil MČR dorostu 
v požárním sportu ve Svitavách, odkud si přivezl hned dvě me-
daile. Ve stovkách se umístil na 2. místě a celkově skončil na  
3. místě. Moc mu tímto gratulujeme!!! Od června do srpna pak 
naše jednotka zaznamenala hned několik výjezdů k požárům. 
V několika případech pouze planým. Díky spolupráci s polský-
mi kolegy pak naši hasiči několikrát jeli k požáru i do blízké Ku-
dowy Zdróje. Začátkem srpna také vyvrcholilo dění na táboře Re-
scue camp, na který se letos přihlásilo 71 dětí a mnohé z nich se 
ani na tábor nedostaly z kapacitních důvodů. To dozajista svěd-
čí o kvalitě tohoto projektu, který pomáhá zachraňovat lidské 
životy (účastníci Rescue campu již díky nabitým zkušenostem 
zachránili v posledních letech tři lidské životy). 

Richard Švanda, kronikář sboru

Okénko do života hasičů Běloves

Po celé letní prázdniny jsme mohli navštívit celkem osm míst 
a zúčastnit se aktivit zdarma. Letošní zážitky se nesly v duchu 
vojenských památek, a tak jsme si mohli vyzkoušet střelné i bod-
né zbraně, bránili jsme pevnost nebo se naučili vojenské mo-
rálce.

Dne 21. 9. od 14 hod. zahájíme poslední festivalový zážitek 
představením vojenské historie Kladského pomezí. Na pódiu 
u adršpašského zámku se objeví historické jednotky zastupují-
cí jednotlivé epochy od středověku po 20. století, k vidění bude 
také vojenská technika. Ve dvou pásmech se pak představí jed-
notliví aktéři, kteří popíší historickou zbroj a předvedou, jak se 
v ní bojovalo.

Historik Bc. Richard Švanda pohovoří o vojenských dějinách 
našeho regionu. 

Samotná akce ponese název Za posledním vojenským tajem-
stvím. To budou moci návštěvníci uhodnout během jejího koná-

Zakončení Festivalu zážitků

ní, pokud projdou po tematických stanovištích a splní soutěž-
ní úkoly, za které obdrží indicie k vyřešení. Odpovědi soutěžící 
nakonec vhodí do osudí na stánku společnosti Branka, kde ne-
jen obdrží malou pozornost, ale jejich odpověď bude ke konci 
dne slosována. Dva ze tří šťastných výherců obdrží věcné dárky. 
Na třetího pak čeká speciální dárek v podobě projížďky vojen-
ským vozidlem V3S, na kterou může vzít i svou rodinu. Po slo-
sování dojde k předání festivalového klíče pro rok 2020, který 
se ponese ve znamení tradic. (Plakát na straně 12.)

Akce je určena pro všechny generace. Těšíme se na vás!
Text: Richard a Jiří Švandovi, Foto: Jan Záliš

Nadační fond pro podporu nemocnice v Náchodě obdržel na 
konci roku 2018 od Královéhradeckého kraje dotaci na Realiza-
ci stipendijních programů pro nelékařský zdravotnický perso-
nál. V rámci tohoto programu mohou studenti od druhých roč-
níků středních zdravotnických škol nebo absolventi 4. ročníků 
kvalifikačního studia či studenti posledních ročníků Vyšších od-
borných a vysokých škol žádat nadační fond o stipendium až do 
výše 80.000 Kč. První žadatelky mají již svá stipendia na účtech 
a uzavřenou smlouvu s Oblastní nemocnicí Náchod a.s.

Nadační  fond  nyní  vyhlašuje  další  kolo  podávání  žádos-
tí. Bližší informace o podmínkách získání stipendia naleznete  
na https://nfnemocnice.mestonachod.cz/vyzva.asp. 

Nadační fond 
pro podporu nemocnice v Náchodě poskytl 
první stipendia, žádat mohou další zájemci
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V  neděli  23.  června  2019  uspořáda-
lo Středisko volného času Déčko Náchod 
ve spolupráci s Kulturní a sportovní na-
dací města Náchoda oslavu mezinárod-
ního evropského Dne hudby. Ve slunném 
letním odpoledni vystoupil na II. nádvo-
ří  náchodského  zámku  pěvecký  spolek 
Hron se svými hosty. Jako první se před 
početným publikem předvedl sboreček Pl-
hováček, který již dvanáctým rokem pra-
cuje při Mateřské škole Havlíčkova. Spo-
lupracuje se Základní uměleckou školou 
a se ZŠ Plhov a kromě samostatných vy-
stoupení účinkuje často při slavnostních 
akcích města Náchoda. Na Den hudby si 
děti připravily tématický pořad, při kte-
rém nejen zpívaly, ale  i  tančily a hrály 
na  orfovské  rytmické  nástroje.  Dalším 
hostem  byl  družební  pěvecký  sbor  Sta 
Allegro ze sousední polské Chudoby (Ku-
dowa Zdrój), hlavní program obstaral do-
mácí Hron. Zazpíval pestrou směs písní 
složenou z duchovních, umělých i  lido-
vých skladeb, v závěru pak jeden spiritu-
ál a v zajímavém aranžmá pro čtyřhlasý 
sbor kdysi velmi populární píseň To se ni-

Ohlédnutí za Dnem hudby
kdo nedoví. Nakonec tradičně zazněl Ná-
chodský zámeček v úpravě náchodského 
rodáka Miroslava Raichla. Za zmínku jistě 
stojí, že zpěvačky při této příležitosti po-
prvé v Náchodě představily své nové ob-
lečení – tmavomodré pouzdrové šaty oz-
dobené květinou lososové barvy, pánové 
ladili stejně barevnými motýlky.

Zpěvem na zámku však pro Hron den 
nekončil. Sbor se auty přesunul přes hra-
nice na parkovou horu  (Góra Parkowa) 
nad Chudobou, kam byl pozván v rám-
ci  festivalu  aktivit  Ziemi  Klodzkiej  In-
spiracija. V tomto záslužném projektu se 
na stáncích i na pódiu v bývalém starém 
luteránském kostelíku prezentovaly nej-
různější spolky a uskupení, bylo co obdi-
vovat i čím se skutečně inspirovat. Složitá 
organizace klapala, i když postupně na-
bírala časové zpoždění, všichni se chtěli 
dostatečně uplatnit. Když konečně přišel 
na řadu již trochu netrpělivý Hron, dosta-
lo se mu velkých ovací a potlesku vestoje. 
Netrpělivost pochopitelně okamžitě zmi-
zela a všichni večer odjížděli v dobré ná-
ladě a s pocitem uspokojení.    L. Baštecká

Zářijová výročí
1. září 1939 napadla německá armáda Pol-
sko a  tím začala druhá světová válka. 
V následujících dnech vyhlásila Němec-
ku válku Velká Británie a Francie. Do pří-
mých bojů však tehdy nevstoupily. Varša-
vu Poláci hrdinně bránili od 7. do 27. září, 
k úplné kapitulaci polské armády došlo až 
5. října. K tragédii polského národa přispě-
la sovětská armáda, která začala už 17. září 
obsazovat východní části polského území. 
To už Polsku nikdy nebylo vráceno. Doho-
da Německa a SSSR o likvidaci Polska byla 
uzavřena 28. září 1939. 

1.  září  1894  se  v  Malém  Poříčí  narodil 
PhDr. Gabriel Hejzlar, historik starově-
kého umění, profesor starověkých kultur 
na filozofické fakultě Masarykovy univer-
zity v Brně.
2. září 1924 se v Náchodě narodil MUDr. Jin-
dřich Groh, CSc., docent vnitřního lékař-
ství na lékařské fakultě Univerzity Karlo-
vy v Hradci Králové.
5. září 1909 se narodila pěvkyně Marie 
Podvalová, představitelka Libuše a dal-
ších postav českých i světových oper. Ně-
kolikrát zpívala i u nás v Náchodě.
11. září 1979 zemřel ředitel náchodské sta-
vební průmyslovky, výtvarník a průkop-
ník ve fotografii ing. Josef Koutný.
15. září 1859 zemřel jeden ze zakladatelů 
českého divadla Václav Kliment Klicpera.
17. září 1879 zemřel Josef Němec, manžel 
Boženy Němcové. Přežil ji o 17 let.
18. září 1934 se narodil v Bělovsi výtvar-
ník, tvůrce animovaných filmů Vratislav 
Hlavatý.
20. září 1979 zemřel prezident Ludvík Svo-
boda.
23. září 1799 zemřel významný astronom, 
meteorolog a matematik, rektor pražské 
univerzity (tehdy Karlo-Ferdinandovy), ná-
chodský rodák Antonín Strnad.
24. září 1914 se narodil prof. MUDr. Ota-
kar Nyklíček, DrSc., čestný občan naše-
ho města, dlouholetý primář gynekolo-
gicko-porodnického oddělení náchodské 
nemocnice, člen řady našich i mezinárod-
ních odborných společností, autor mnoha 
odborných studií.
27. září 1829 se narodila žernovská babič-
ka sourozenců Čapkových Františka Čap-
ková.
27. září 1924 se v domě na Komenského uli-
ci narodil Josef Škvorecký, který ve svém 
díle významně oslavil své rodné město.
27. září 1939 se narodila Jana Švábová, 
básnířka a výtvarnice, sestřenice režiséra 
Miloše Formana. 
28. září 1884 byla vysvěcena nová školní 
budova na Karlově náměstí, tehdy obecná 
a měšťanská škola chlapecká. Stála v mís-
tě dnešní spořitelny. 
30. září 1939 se narodil běloveský kronikář 
a historik Antonín Samek.                   (AF)

Laudate hominem,
neboli chvála člověka, a to se dnes ne-

nosí, nebo ano? Posílám vám zprávu, že 
mezi námi žije již devadesát let pan Miro-
slav Houštěk z Hronova.

Sice je inženýr elektrický, ale celý ži-
vot se zabýval divadlem, tedy jako ama-
tér, a to znamená, že ho miluje.

Před více jak padesáti lety založil v Ná-
chodě  Divadelní  studio  mladých,  kam 
jsem se přihlásil a kde  jsem prožil čty-
ři  roky  a  pak  jsem  studoval  herectví 
na JAMU v Brně. Díky panu Houšťkovi.

Bylo to požehnání, že jsem potkal toho-
to člověka a ten mně říkal věci, které jsem 
neslyšel ani na gymnáziu, ani doma. Za-
čal jsem číst Hostovského, Škvoreckého, 
Solženicina a dostával jsem nevídaný roz-
hled, díky bývalému skautovi, erudova-
nému humanistovi, panu Houšťkovi. Ni-
kdy jsem mu netykal, vždy a dodnes je to 
pan Houštěk.

To byla šedesátá léta, naše mládí. Poslou-
chali  jsme Beatles,  jezdili  jsme dva  roky 
do valutové ciziny a holky na Kamenici byly 
neskutečně sexy. Je zajímavé, že po Kameni-
ci šla před padesáti lety i moje Věrka.

Pak to přišlo. Rusáci, normalizace, ko-
laborace a pana Houšťka vyhodili z práce 
a nabídli mu spolupráci s STB. Zachoval 
se jako skaut, spolupráci odmítl a našel si 
podřadnou práci. I profesor Fetters musel 
do teplárny a doktora Červinku komouši 
uštvali ke smrti. Byl to smutný čas, čas-
to jsem pana Houšťka navštěvoval a o té 
hrozné  době  kolem  nás  jsme  rokovali 
a vzájemně jsme se podporovali. Vzpomí-
nali jsme na Studiaky, co asi dělá Mirek 
Středa nebo Vláďa Matějček, Jana Nováko-
vá, Zuzana Nethová, Standa Nežádal, Zde-
nek Chmelík a nevěřili jsme, že komou-
ši padnou.

A pak  to přišlo, pan Havel prezident 
a pan Houštěk starosta Hronova a já začal 
hrát a režírovat v divadlech po celé repub-
lice a pan Houštěk jezdil do Prahy na moje 
představení a blaženě se usmíval.

Dobře to dopadlo.
Jiří Schmiedt, 

divadelní herec a režisér

P.S. Škoda, že pan Houštěk neměl tu odvahu 
a nešel k profesionálnímu divadlu a zůstal 
v Hronově, i když kdo ví?

Pan Houštěk slaví
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Historické průmyslové stavby 
8. Textilní firma Josef Bartoň a synové, přádelna Staré Město nad Metují

Od roku 1885 budovaná Bartoňova tkalcovna, barevna a tis-
kárna v Bražci prosperovala, ovšem bavlněnou přízi museli bra-
tři Josef a Cyril Bartoňové nakupovat u cizích firem v Hronově, 
Babí, Malé Skalici i v zahraničí. Proto se při uvažování o dalším 
rozvoji svého podniku rozhodli vybudovat zcela novou přádelnu 
bavlny, která by přízi pro jejich tkalcovnu zajišťovala. Z tohoto 
důvodu se 22. 12. 1904 zúčastnili veřejné dražby bývalého Šrůt-
kova statku čp. 15 ve Starém Městě nad Metují, který stál neda-
leko rozcestí na Bražec ve směru z Náchoda do Hradce Králové. 
Statek vydražili za částku 29 050 rakouských korun.

V únoru 1905 byla stará stavba zbořena, ihned se začalo s vý-
kopem základů a 19. 3. 1905 byl položen základní kámen. Po-
dle žádosti podané Okresnímu úřadu (tehdy c. k. hejtmanství) 
v Náchodě 6. 4. 1905 byla zamýšlena stavba přádelny pro ka-
pacitu 22 780 vřeten. K jejich pohonu měl být instalován parní 
stroj o výkonu 1000 HP, pro kondenzaci páry měla sloužit voda 
z potoka, tekoucího na hranici jedné z parcel, a dále voda při-
váděná z nedaleké řeky Metuje. Plány na tuto stavbu vypraco-
val významný architekt František Plesnivý (1845–1918) z Hradce 
Králové, ve zmíněné žádosti označený jako „specialista průmyslo-
vých staveb“. Podle pokynů stavebníků naplánoval Plesnivý jed-
noposchoďovou budovu obdélníkového půdorysu se suterénem, 
průčelím  obrácenou  do  dnešní  Čes-
koskalické ulice. Strojovna a kotelna 
s komínem byly situovány v přístavku 
za objektem. V suterénu se plánovalo 
umístit skladiště hotové příze, v příze-
mí čistírnu bavlny a lanoviště, dále dva 
velké sály s mykacími a protahovacími 
stroji (tedy předpřádlo), v patře v ma-
lém sále měly být stroje na mísení ba-
vlny a lanoviště s převodem od parní-
ho stroje, ve velkém sále pak dopřádací 
stroje (prstencové a selfaktory). Budo-
va byla opatřena plastickou secesní fa-
sádou s lizénami mezi velkými obdél-
nými  okny  a  byla  zakončena  atikou 
tvořenou ozdobným cimbuřím. Stejně 
byla zakončena i dominantní čtyřpat-
rová schodišťová věž v průčelí.

Stavební řízení se konalo 26. 4. 1905 
za účasti zástupců firmy Bartoň, pří-
slušných  úřadů  i  mezujících  souse-
dů. Jediným problémem, který musel 
okresní úřad řešit, byl sousedský spor 
v užívání vody z potoka. Tím se zdr-
želo povolení stavby, které bylo úřed-
ně vydáno až 24. 6. 1905. Příznivé po-
časí i dobré Cyrilovo vedení umožnilo 
stavět bez dalších překážek a koncem 
září byla stavba hotova. V  listopadu 
byly položeny základy pro parní stroje 
a začala montáž strojního zařízení, které dodala anglická firma 
Dobson and Barlow. Práce prováděné anglickými montéry již ří-
dil čerstvě jmenovaný ředitel přádelny František Moc, syn ná-
chodského řídícího učitele. Dne 10. 5. 1906 podala firma Okresní-
mu úřadu v Náchodě žádost o schválení stavby. Podle ní „stavba 
i strojní zařízení jest hotovo a se zapřádáním strojů započato“. Ko-
laudační protokol z 25. 6. nezaznamenal žádné závady a stav-
bu schválil pod starým čp. 15. Zkušební výroba zahájila v před-
stihu již v květnu 1906 a počátkem roku 1907 již běželo všech 
33 000 vřeten. 

Vzápětí se bratři Bartoňové (za souhlasu otce) rozhodli celou 
stavbu rozšířit nástavbou druhého poschodí a přístavbou budo-

vy o několika okenních os v průčelí podle plánů náchodského 
stavitele Jaroslava Hakaufa. Již 19. 4. 1907 se konalo příslušné 
stavební šetření a 28. 5. byla stavba povolena. Všechny stavební 
práce byly dokončeny v následujícím roce 1908. Přístavba zlep-
šila proporce objektu a plně respektovala původní Plesnivého 
projekt (včetně ozdobné atiky), takže vznikla výjimečně stylo-
vá secesní stavba, která dosud patří k architektonicky nejcen-
nějším průmyslovým stavbám nejen v Náchodě, ale i v českých 
zemích. (Viz dochovaný plán – pohled na průčelí po přístavbě  
z r. 1907 a dále foto, pořízené pro reprezentativní publikaci, kte-
rá vyšla r. 1909.) 

Zároveň byly instalovány další stroje, takže kapacita moder-
ní přádelny dosáhla celkem 73 314 vřeten. Parní pohon byl vy-
měněn za elektrický pomocí nového turbogenerátoru. Továrna 
tak patřila k největším a nejmodernějším výrobním podnikům 
své doby, před první světovou válkou zaměstnávala na 800 děl-
níků. Její vybudování v době konjunktury bylo zároveň největší 
investicí na Náchodsku v této době.

V době první světové války byla výroba r. 1915 kvůli nedostat-
ku bavlny zastavena, koncem války se zde vyráběla kopřivová 
příze. Až po několika letech došlo k obratu a výroba znovu ne-
stačila poptávce. Další přístavba o křídlo směrem do dvora na zá-

padní straně obsahující 12 000 vřeten, 
byla realizována na základě povolení 
z 5. 6. 1924 v průběhu let 1924–1925. 
Současně původní majitelé, bratři Cy-
ril a Josef Bartoňové, tehdy již majite-
lé zámků ve Zbraslavi (u Prahy) a No-
vém Městě nad Metují, k datu 1. 1. 1923 
přijali za veřejného společníka Cyrilo-
va  syna  Josefa. A k datu 15.  8.  1936 
se dalším veřejným společníkem stal 
JUDr. Václav Bartoň, adoptivní syn Jo-
sefa st. Za hospodářské krize se počet 
dělnictva snížil asi na 500 osob. Výro-
ba byla omezena i koncem druhé svě-
tové války. 

Jak již bylo popsáno v minulém čís-
le, v r. 1945 byly průmyslové podniky 
Bartoňů znárodněny a r. 1946 začleně-
ny do národního podniku Východočes-
ké bavlnářské závody Náchod. V rám-
ci n. p. Tepna Náchod dostala přádelna  
r.  1949  označení  „Tepna  3“,  později 
„Tepna 03“. V r. 1949 byla přistavěna 
nová vrátnice náhradou za starou, zbo-
řenou při stavbě nového komunikační-
ho průtahu městem a na začátku pa-
desátých let částečně obnoveno strojní 
vybavení. K velké rekonstrukci závodu 
došlo v l. 1974–1977, kdy bylo za pro-
vozu instalováno tehdy nejmodernější 

strojní vybavení z dovozu (mj. ze západního Německa) i tuzem-
ské, především 96 našich bezvřetenových dopřádacích strojů  
BD 200 R. K jejich modernizaci následně došlo v l. 1986–1989. 
Po rozpadu n. p. Tepna byl závod od 1. 7. 1990 začleněn do stát-
ního podniku Jasna Nové Město n. M., ale záhy se dostává do ob-
rovských problémů vlivem nízké poptávky. V r. 1992 byl po resti-
tuci majetku začleněn do akciové společnosti BARTOŇ – textilní 
závody a díky plánovité modernizaci opět začíná prosperovat. 
Tento stav byl však dočasný a po další krizi textilního průmy-
slu byla výroba v polovině r. 2009 zastavena a objekt v r. 2010 
prodán. Nyní zde sídlí několik výrobních, distribučních a skla-
dových firem.                           PhDr. Jaroslav Čáp – Mgr. Jan Čížek
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Vážené pamětnice, milí pamětníci, ale 
i  vy  později  narození,  zkrátka  všichni, 
kteří máte ve svých soukromých fotoar-
chivech a sbírkách fotografie či materiá-
ly vztahující se k území tzv. Malých láz-
ní v Bělovsi.

V souvislosti s otevřením nově zrekon-
struovaných Malých lázní chystá město 
Náchod výstavu, na které bychom rádi 
uveřejnili fotografie i jiné materiály ma-
pující tento prostor v různých časových 
obdobích. Prosíme tedy všechny, kteří ta-
kovéto cennosti mají a byli by ochotni je 
městu Náchod zapůjčit a spoluutvářet tak 
zamýšlenou  výstavu,  nechť  kontaktují 

VÝZVA Malé lázně 

paní Sabinu Matoulkovou, odbor kultury, 
sportu a cestovního ruchu; T: 778 701 318, 
M: s.matoulkova@mestonachod.cz nebo 
osobně v budově radnice čp. 40 na Masa-
rykově náměstí, číslo dveří 10.

Projekt je zaměřen pro Lesy města Ná-
choda, spol. s r.  o. na pořízení dřevozpra-
cující stroje – kotoučové pily UH500L6, 
která je určena k výrobě přesného hra-
něného řeziva z kulatiny do maximální-
ho průměru 800 mm a délky standard-
ně  od  0,9 m  do  6 m.  Na  pile  lze  použít 
pilový kotouč o průměru 400, 450, 500 
a 550 mm. Maximální přímo řezaný hra-
nol je možný o rozměrech 210 x 210 mm. 
Příkon pilového motoru je 15 kW. Upíná-
ní kulatiny je mechanické pomocí záse-
kových upínačů. Stroj je řízen digitálním 
nastavováním rozměrů řeziva a automa-
tickým řezným cyklem prostřednictvím 
PLC. Pila je pořízena od firmy Zemědělská 
technika – obchodní služby Praha, s.r.o. 
(dále jen ZeTos Praha, s.r.o.). Celkové vý-

Europrojekty Lesy města Náchoda
Název projektu: Technické vybavení dřevozpracující provozovny  
– Lesy města Náchoda 
Registrační číslo: 18/002/19210/452/165/002539

daje projektu jsou 1 153 512 Kč, dotace je 
poskytnuta ve výši 476 657 Kč. 

Současná  technologie  rozřezání  dře-
va nezajišťuje efektivní zpracování dře-
va  z  důvodu  vyšší  produkce  dřevního 
odpadu, nižší výtěžnosti dřeva. Rozšíře-
ní výroby o novou moderní technologii 
– kotoučovou pilu umožní zefektivnění 
zpracování dřeva a tím pádem vyšší vý-
těžnost. Zakoupení kotoučové pily umož-
nilo  vznik  nového  pracovního  místa. 
Nová pila zajistí snížení prašnosti a hluč-
nosti při řezání dřeva.

Datum zahájení fyzické realizace: 1. 6. 
2019.

Stávající hasičská zbrojnice v Hurdálko-
vě ulici byla pro účely dobrovolných ha-
sičů v dlouhodobě nevyhovujícím stavu. 
Umístění hasičské zbrojnice plně neza-
bezpečovalo výjezdové požadavky a dále 
omezovalo případnou přestavbu a úpravy. 
Bylo prověřeno více možností, jak tento 
nevyhovující stav řešit. Přestavba objektů 
v majetku města nevyšla optimálně z hle-
diska nákladů nebo prostorového uspořá-
dání a vhodnosti polohy v rámci města, 
odkoupení a přestavba vhodných nemo-
vitostí z nevyřešení majetkového uspo-
řádání.

Při  přípravě  propojovací  komunika-
ce ul. Parkány – ul. Raisova se naskytly 
vhodné pozemky pro stavbu nové hasič-
ské zbrojnice. Pozemky jsou vhodně umís-
těny vzhledem k hlavnímu průtahu měs-
ta - ul. Pražská i vzhledem k dostupnosti 

Novostavba hasičské zbrojnice 
v Náchodě – dokončení

centra. Po výstavbě hasičské zbrojnice, 
dokončené v dubnu letošního roku, zůstá-
vá možnost jejího dalšího rozšíření např. 
z  důvodu  nákupu  další  techniky.  Díky 
nové hasičské zbrojnici jednotka získala 
vyhovující zázemí pro své členy, vhodné 
prostory pro umístění techniky a věcné-
ho vybavení pro zásah.

Výdaje  projektu  dle  žádosti  o  dotaci 
3 387 386,63 Kč.

Projekt  Novostavba  hasičské  zbroj-
nice v Náchodě – dokončení, evidovaný 
pod číslem 19RGI02-0181 je spolufinan-
cován Královéhradeckým krajem ve výši 
1 479 651 Kč prostřednictvím programu 
19RGI02 – Dotace na individuální účel –
jednorázové akce.

V rámci této akce bude v letošním roce 
realizována stavba dešťové kanalizace, 
kterou budou svedeny dešťové vody z are-
álu Oblastní nemocnice Náchod do řeky 
Metuje.

V  rámci  stavby  „Oblastní nemocnice 
Náchod – I. etapa modernizace a dostav-
by“, jíž je Královéhradecký kraj investo-
rem, dojde také k vybudování nové dešťo-
vé kanalizace v areálu nemocnice. Novou 
areálovou dešťovou kanalizaci z nemocni-
ce není možné z kapacitních důvodů trva-
le napojit na stávající jednotnou splaško-
vou a dešťovou kanalizaci ve vlastnictví 
společnosti Vodovody a kanalizace Ná-
chod, a.s. nacházející se v ulici V Úvozu 
a ulici Bartoňově.

Město Náchod v rámci projektu reali-
zuje stavbu „Odkanalizování oblastí ulic 
V Úvozu a Pod Vyhlídkou, Náchod – I. Eta-
pa“, jejíž součástí je i vybudování dešťo-
vé kanalizace pro veřejnou potřebu, která 
umožní odvádět dešťovou vodu z areálu 
Oblastní nemocnice Náchod.

Město Náchod se společností Vodovody 
a kanalizace Náchod, a.s. vybralo doda-
vatele stavebního objektu dešťová kana-
lizace, jehož investorem je město Náchod 
a dodavatele stavebního objektu splaško-
vá kanalizace, jehož investorem je společ-
nost Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.

Dodavatelem obou stavebních objektů 
oddílné dešťové a splaškové kanalizace 
včetně společných INFRA šachet je společ-
nost Alprim CZ s.r.o., Velké Poříčí. Nákla-
dy na vybudování dešťové kanalizace jsou 
dle smlouvy o dílo ve výši 2,63 mil. Kč 
vč. DPH. Z důvodu společných INFRA ša-
chet pro dešťovou a splaškovou kanaliza-
ci byl městem Náchod dokoupen materiál 
od společnosti Vodovody a kanalizace Ná-
chod, a.s. v hodnotě 420 tis. Kč bez DPH.

Stavební práce budou zahájeny ve dru-
hé polovině září a ukončeny do konce le-
tošního roku. 

Dešťová kanalizace  
V Úvozu, Náchod

Vážení občané,
dovolujeme si vás informovat, že 

dne 7. 9. 2019 bude z důvodu konání 
akce Náchodské Kuronské slavnosti 
uzavřen vjezd na náchodský zámek. 
Parkování bude možné pouze na síd-
lišti Plhov nebo na náměstí. Parko-
viště na náchodském zámku budou 
vyhrazena pro účinkující a prodejce. 
Toto omezení neplatí pro obyvatele 
a dopravní obsluhu.

Děkujeme za pochopení.

Dopravní omezení:
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Vážení obyvatelé měst-
ské části Náchod-Plhov, spo-
lečnost  innogy  Energo, 
s.r.o.,  v  těchto  dnech  do-
končuje venkovní část prací 
na „Teplofikaci Plhov – pře-
chod  na  teplovodní  medi-
um“. Tato akce, která měla 

dopad na komfort obyvatel a občanů pra-
cujících v této lokalitě, je svým rozsahem 
jednou  z  největších  v  historii  náchod-
ské teplárny. Omezovala všechny zejmé-
na v dopravní obslužnosti a při vstupech 
do objektů, někdy také hlukem a další-
mi souvisejícími činnostmi. Velký podíl 
a zásluhu na zmírnění dopadu pro oby-
vatele a vlastníky automobilů mělo měs-
to Náchod, které nám ochotně zapůjčilo 
pozemek na ploše po bývalé „Tepně“, kde 
jsme pro vás zřídili náhradní parkování.

Práce byly zahájeny v březnu 2019 na-
ším  generálním  zhotovitelem,  firmou 
Tenza, a.s., a jejím subdodavatelem sta-
vebních prací firmou Alprim CZ. Přesto-
že  jsme se snažili minimalizovat počet 

Poděkování obyvatelům Plhova
odstávek v dodávce teplé vody a vytápě-
ní, tak zejména výluka vytápění pro část 
obyvatel byla v tomto období nepříjem-
ná a vyžadovala od vás vstřícnost a po-
chopení.

Dnes,  když  všechny  venkovní  práce 
končíme a odstávky v dodávce by měly 
být jen výjimečné, si dovolujeme říci, že 
zhotovitel vše uvedl do původního stavu 
a v mnoha případech původní stav povr-
chů ještě vylepšil. Zhotovitel navíc pro-
váděl práce v prodloužených  směnách, 
o sobotách a o nedělích, a někdy i v mi-
mořádných klimatických podmínkách.

Vážení obyvatelé Plhova, přijměte, pro-
sím, naše velké poděkování za vstřícnost 
a trpělivost, kterou jste s námi měli. Mi-
mořádné poděkování patří těm obyvate-
lům, kteří se u pracovníků našich zhoto-
vitelů zastavili a jejich těžkou a kvalitní 
práci ocenili.

Milí „Plhováci“, velké díky!
S přátelským pozdravem

innogy Energo, s.r.o.,
Teplárna Náchod

V nejbližších dnech se otevře naučná 
stezka pro milovníky lesního království 
Montace. Nové informační tabule a obo-
ra jsou umístěny na stávající turistické 
stezce. 

Město Náchod ve spolupráci se společ-
ností LESY MĚSTA NÁCHODA, spol. s. r. o. 
zatraktivnilo  lesní celek Montace. Díky 
společnosti  EKOSFER  Solutions,  s.r.o., 
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s LESY MĚSTA NÁCHODA, spol. s r.o. Celá spolupráce vytvořila pro návštěvníky příjemné prostředí, 
které vás seznámí s produkční a mimoprodukční funkcí lesního celku. Nově vytvořená obůrka se zvěří 
bude především pro dětské návštěvníky ukázkou, jak žije lesní zvěř v přirozeném prostředí. 

 

 

která vyhotovila informační tabule spo-
lu s LESY MĚSTA NÁCHODA, spol. s. r. o. 
Celá  spolupráce  vytvořila  pro  návštěv-
níky příjemné prostředí, které je sezná-
mí s produkční a mimoprodukční funkcí 
lesního celku. Nově vytvořená obůrka se 
zvěří bude především pro dětské návštěv-
níky ukázkou, jak žije lesní zvěř v přiro-
zeném prostředí.

Městské 
informační 
centrum

K rekonstrukci s využitím dotace EF-
KET  2019  byly  vybrány  světelné  body 
v obvodech rozvaděčů RVO2, RVO3, RVO12 
a RVO37 – Na Drážkách, Malé Poříčí, Pl-
hovské náměstí, Drtinovo náměstí (ulice 
Broumovská, Na Drážkách, U Zvoničky, 
Na Vyšehradě, Lomená, Za Vodou, Na Brz-
dách,  Havlíčkova,  Kollárova,  Plhovská, 
Kostelecká, Plhovské náměstí, Pod Kal-
várií, Tylova, Průšova, Příkopy, Drtinovo 
náměstí,  Jugoslávská,  Lidická, Na Skal-
ce, Myslbekova, Odboje, Partyzánská, Pe-
kelská, Pod Lipím, Pod Rozkoší, Zářeční). 
Je uvažováno použít na osvětlení komu-
nikací  všech  tříd  svítidla  LEDs  regulo-
vatelným elektronickým předřadníkem 

Revitalizace 
veřejného osvětlení 
města Náchod 
– X. etapa

V Městském informačním centru v Ná-
chodě jsme pro vás opět rozšířili nabídku 
prodejního sortimentu. 

V souvislosti s připomínkou 30. výročí 
od sametové revoluce, které připadá na 
podzim letošního roku, máme nově k dis-
pozici výroční turistickou vizitku za 20 Kč 
a fotonálepku věnovanou Václavu Havlovi 
za 15 Kč. V prodeji jsou i další fotonálep-
ky věnované sv. Václavovi, Jiřímu z Podě-
brad, T. G. Masarykovi a Josefu Škvorec-
kému. 

Další novinkou jsou ručně malované po-
vlaky na polštářky s dvěma různými moti-
vy náchodského zámku. Povlaky o rozmě-
rech 39 x 39 cm jsou k prodeji za 454 Kč.

a přípravou svítidel s dálkovou správou. 
Svítidla  budou  splňovat  podmínku  ná-
hradní teploty chromatičnosti nepřevyšu-
jící hladinu 2700 K. Projekt předpokládá 
montáž 290 ks nových svítidel, všechna 
budou vybavena řiditelným elektronic-
kým předřadníkem a modulem pro dál-
kový management.

Realizace projektu probíhá v letošním 
roce. Náklady dle smlouvy o dílo uzavře-
né  se  společností  Technické  služby  Ná-
chod  s.r.o.  jsou  ve  výši  cca  3,6  mil.  Kč 

vč.  DPH,  město  obdrželo  dotaci  ve  výši 
1  742  062 Kč.  Akce  „Snížení  energetic-
ké náročnosti VO Náchod – EFEKT2019“, 
č. dotace 122D221009299 je realizována 
s dotací ze státního rozpočtu v rámci Stát-
ního programu na podporu úspor ener-
gie na období 2017–2021 Program EFEKT 
2019. Státní program na podporu úspor 
energie, tedy „program EFEKT“, vyhlašu-
je Ministerstvo průmyslu a obchodu se 
záměrem podílet se na naplňování Stát-
ní energetické koncepce.
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pro ženy a dívky

Taneční škola Sahar si vás dovoluje pozvat
na pravidelné lekce

Lekce jsou určeny pro úplné začátečnice i pokročilé 
tanečnice. Orientální tanec je vhodný pro ženy i dívky 
jakéhokoliv věku, postavy i míry talentu.

Při tanci se protáhnete, zformujete postavu, zklidníte 
mysl a hlavně se naučíte něco nového. Hodiny probíhají 
ve velmi přátelském duchu pod vedením profesionální 
lektorky se zkušenostmi s výukou z celého světa.

sahar@sahar.cz tel.: 603 772 521 www.sahar.cz

od září každý týden:

ÚTERÝ A STŘEDA
v Hradci Králové

v Adalbertinu a Abecedě poznání

ČTVRTEK
v Náchodě

na Jiráskově gymnáziu

kat_A6_TISK_CB.indd   1 12.8.2019   10:50:36

Královéhradecká  lékárna a.s. 
přijme pro svoji 
nemocniční lékárnu v Náchodě 
Lékárnici/Lékárníka a Farmaceutického asistenta
 
Požadujeme: farmaceutické vzdělání, pozice je vhodná  
i pro absolventy
Nabízíme: 5 týdnů dovolené, prémie, stravenky, příspě-
vek na penzijní nebo životní pojištění, výhodný tarif mo-
bilního operátora pro Vás i pro rodinu, možnost práce na 
zkrácený úvazek, volné víkendy, příspěvek na atestaci, 
podporu při dalším vzdělávání.
Kontakt: personal@khl.cz
telefon: 739 084 691

PANTONE  347 C
CMYK    93/0/100/0
RGB        0/154/68



11ZÁŘÍ ŠKOLY

CO SE DĚJE 
NA KOMENDĚ

PrŠ, ZŠ a MŠ J. ZEMANA
Do nového školního roku 
v nových prostorách

Není snad žáka nebo studenta, který by 
do nového školního roku netoužil vykro-
čit s čímsi novým, v něčem novém. Při-
bližná polovina žáků naší školy má do-
konce to štěstí, že jejich nový školní rok 
pro ně nachystal novinku v podobě změ-
ny budovy, ve které se budou po celý rok 
jistě s nezměněnou chutí scházet, aby se 
společně učili, poznávali a osvojovali si 
potřebné dovednosti pro svůj každoden-
ní i budoucí pracovní život. K tomu jim 
budou sloužit tři prostorné, slunné učeb-
ny rozdělené na části pracovní a relaxač-
ní,  kde  žáci  naleznou  dostatek  potřeb-
ných speciálních a motivujících pomůcek 
pro své vzdělávací i odpočinkové činnos-
ti. Nová budova školy vychází svou bez-
bariérovostí vstříc také tělesným handi-
capům, které handicapy mentální často 
doprovázejí. 

V průběhu uplynulého školního roku 
se, a to bez nemístné nadsázky, stala si-
tuace s dlouhodobě nevyhovujícími pro-
storovými a hygienickými podmínkami 
ve stávající budově školy v Náchodě, Jirás-
kově ulici nanejvýš aktuální. Koncem loň-
ského kalendářního roku jsme obdrželi 
informaci o plánovaném rozšiřování čin-
nosti Stacionáře Cesta, se kterým odlou-
čené pracoviště naší speciální školy sdíle-
lo pronájem v Bělovsi, Vítkově ul. Jelikož 
se pronajímatel budovy, jímž je město Ná-
chod, vyjádřil k záměru Stacionáře klad-
ně, nezbývalo nám než počítat s nutnos-
tí vystěhování. Avšak krásná a v mnoha 
směrech obdivuhodná secesní vila v ul. Ji-
ráskově nebyla pro svou absolutní naplně-
nost s to poskytnout výpovědí dotčeným 
žákům a  jejich pedagogům azyl. Vede-
ní školy tak bylo nuceno vyvinout snahu 
o co nejrychlejší, a přitom nikterak dočas-
né řešení, které se na jeho opakované po-
dávání žádosti hledalo již od roku 2015. 

Poslední návrh přednesený 22. 5. t.r. 
na setkání pracovníků Královéhradecké-
ho kraje obsahoval detailně zpracovaný 
záměr přestěhovat školu Josefa Zemana 
do nevyužívaných prostor stavební školy 
v Náchodě (Raisova ul.). Vedení školy za-
stoupené ředitelem Ivo Feistaurem sezná-
milo účastníky jednání z řad krajských or-
gánů, odboru školství, oddělení středního 
a speciální vzdělávání i ředitelství Střed-
ní průmyslové stavební školy a Obchodní 
akademie v Náchodě s konkrétním využi-
tím žádaných prostor pro výuku a výcho-
vu žáků se speciálními vzdělávacími po-
třebami v plném rozsahu objektu. 

K  částečné  lítosti  a  zároveň  rados-
ti všech pracovníků a příznivců školy J. 
Zemana došlo k dohodě všech zúčastně-
ných. Pro začínající šk. rok 2019-20 bylo 
uvolněno 2. nadzemní podlaží nevyuží-
vané budovy v Raisově ulici. My všich-

ni, jimž není lhostejný osud školy, kterou 
v roce 1940 zřídil zakladatel českosloven-
ské moderní defektologie pan  Josef Ze-
man, vnímáme tento první krok jako dů-
ležitou  naději  důstojného  pokračování 
vzdělávání handicapovaných žáků. Věří-
me, že se dočkáme i splnění příslibu ob-
saženého v 2. bodě závěru jednání, kdy 
by se pro příští šk. rok 1920–21 měla pro 
naše účely zprovoznit i zbývající tři pat-
ra v ul. Raisově. 

Všem rodičům a  jiné potřebné veřej-
nosti tímto oznamujeme, že od prvního 
školního dne t.r. všechny speciální třídy 
náchodské „Zemanovky“ naleznou na no-
vém pracovišti v čtyřpatrové budově v ul. 
Raisově, č. p. 677. Základní škola pro žáky 
uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona, 
vedení školy a ekonomický úsek prozatím 
zůstávají v ul. Jiráskově, č.p. 461 nad fi-
nančním úřadem. 

Děkujeme  všem,  kteří  svým  spolu-
rozhodováním výrazně ovlivnili úroveň 
vzdělávání našich žáků, a zavazujeme se 
k odpovědnosti za kvalitu výuky, výcho-
vy a péče o naše svěřence tak, aby odpo-
vídala novým podmínkám. 

 Za vedení a pracovníky školy napsala 
Mgr. Jana Burčíková

ZŠ BĚLOVES
Jak se máme v Bělovsi?

V době psaní tohoto článku si všechny 
děti spokojeně užívají prázdnin a učitelé 
zaslouženého volna. Ale vy ho čtete v oka-
mžiku, kdy jsme v naší škole v Bělovsi již 
přivítali více než 20 prvňáčků a všech-
ny ostatní naše žáky. V novém školním 
roce budeme mít opět napilno. Chystá-
me kromě běžné výuky i několik projek-
tových dní, netradiční kroužek deskových 
her a těšíme se na nové tablety, které vy-
užijeme nejen v hodinách  informatiky, 
ale i v dalších hodinách. Chceme si užít 
i spoustu zábavy ve volném čase s dětmi 
i jejich rodiči například na tradiční akci 
“„Loučení s létem”, která nás čeká na kon-
ci září na dopravním hřišti.

Všem žákům přejeme do nového škol-
ního roku mnoho úspěchů a sil.

 Žáci a učitelé ze ZŠ 1. Máje

 Žákyně a žáci naší školy, 
vážené kolegyně a kolegové, milí rodiče,

stojíme  na  prahu  nového  školního 
roku.  Před  námi  všemi  je  deset  nároč-
ných měsíců. Kromě „běžné“ výuky nás 
čeká i spousta dalších akcí. Deváťáci se 
podívají do Londýna či Osvětimi, osmá-
ci se zúčastní tradičního branně-turistic-
kého kurzu, sedmáci odjedou na lyžařské 
kurzy a šesťáci se mohou těšit na adaptač-

ní a eko-kurz. Chybět ale nebudou ani tra-
diční projektové dny, školy v přírodě, dny 
otevřených dveří, výlety či exkurze. Pro-
stě bude toho opět hodně. Proto bych ve-
lice rád nám všem popřál mnoho elánu, 
aktivity i pevných nervů. 

Moc bych si také přál, abychom se bě-
hem této doby setkávali s co nejméně ne-
příjemnostmi,  které,  jak  všichni  dobře 
víme, bohužel také patří k běžnému živo-
tu. V těchto případech chci věřit, že vždy 
najdeme dostatek vzájemného porozumě-
ní a vstřícnosti při hledání optimálního 
řešení.

Mgr. František Majer

Vedení města každoročně oceňuje nej-
lepší žáky z náchodských škol. Titul Žák 
roku letos na jaře obdrželi i Diana Tran 
a Filip Steiner z naší školy. Zde jsou jejich 
krátké medailonky:

Diana (nyní je ve IV. A) na naši školu 
nastoupila až do druhé třídy. Do třídního 
kolektivu díky své přátelské a klidné po-
vaze rychle a bez problémů zapadla. Po-
chází z vietnamské rodiny, kde se neho-
voří česky, přesto český jazyk zvládá bez 
potíží díky své pečlivosti a píli, znalost-
mi české gramatiky dokonce velmi často 
převyšuje své vrstevníky. Má také spous-
tu mimoškolních aktivit: navštěvuje ZUŠ, 
kde se učí hře na klavír, plave v plavec-
kém oddílu Delfín, chodí na hodiny hip-
-hopu a anglického jazyka.

Filip (nyní je v IX. D) je od šestky před-
sedou  třídy  s  rozšířeným  vyučováním 
přírodovědných předmětů. Je nejen pra-
covitý,  ale  také  vždy  ochotný  pomoci 
spolužákům  i  vyučujícím. Prospěchově 
se dlouhodobě řadí mezi nejlepší ve třídě 
a patří i mezi ty statečné, kteří naši ško-
lu reprezentují na různých soutěžích (ze-
měpis a angličtina), je i aktivním členem 
kroužku první pomoci. Ve volném čase 
rád jezdí na horském kole, lyžuje, hraje 
golf, za kterým dojíždí do Hradce Králo-
vé, závodí a také pravidelně létá na simu-
látoru. Chce se stát dopravním pilotem.

Při letmé vzpomínce na závěr minulého 
školního roku nelze nezmínit vyprodané 
závěrečné akademie v „Beránku“, třídní 
výlety na rozmanitá místa hlavně v tu-
zemsku nebo nespočet zajímavých exkur-
zí. Kupříkladu VII. D si poslední dny školy 
zpříjemnila i prohlídkou děkanského kos-
tela sv. Vavřince. „Pan Maršík nás ochot-
ně seznámil s jeho historií a s význam-
nými křesťanskými symboly. Nechyběla 
ani prohlídka varhan, o nichž velmi pou-
tavě hovořil pan Donaj. Někteří také vy-
užili jedinečné nabídky a na hudební ná-
stroj si zahráli. Dokonalý byl pak i poslech 
úderu zvonu či výhled na náměstí TGM 
z věže kostela,“ komentuje celou návště-
vu známé náchodské stavby třídní učitel-
ka Mgr. Blanka Majerová a dodává: „Obě-
ma pánům děkujeme za krásné zážitky.“ 
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„Co nového pod Montací“
Vážené  čtenářky,  vážení 

čtenáři,
je  tu  nový  školní  rok 

a s ním další dobrodružství 
naší  ZŠ  Pod  Montací,  kte-
rá  je odloučeným pracoviš-
těm ZŠ kpt. Jaroše Trutnov. 

Tento školní rok otevřeme už pět roční-
ků ve čtyřech třídách a docházet k nám 
bude už zhruba osmdesát dětí, a to nejen 
z Náchoda, ale také z Červeného Kostelce, 
České Skalice nebo Hronova. Výrazně po-
sílíme také pedagogický sbor. 

Během  prázdninových  měsíců  jsme 
společně s některými rodiči a dětmi při-
pravovali naši budovu v Bělovsi na další 
školní rok, chystali novou třídu pro prv-
ňáčky, malovali, stěhovali, přestavovali 
a uklízeli, abychom se i nadále mohli se-
tkávat v příjemném prostředí a společně 
se učit, rozvíjet a spolupracovat podle zá-
sad vzdělávacího programu Začít spolu, 
a to jak v době výuky, tak mimo ni. 

Ve školním roce 2019/2020 chystáme 
mnoho nového. Kromě tradiční ranní dru-
žiny a odpoledních kroužků jako je vaře-
ní, rozvoj pohybových a výtvarných do-
vedností nebo kroužek pokusů, budeme 
pokračovat ve spolupráci s náchodskou 
jazykovou školou Magic English a dětem 
opět nabídneme výuku cizích jazyků pod 
vedením kvalitních lektorů přímo v budo-
vě školy. Novinkou bude například vznik 
školního sboru a kroužek keramiky. 

Tento měsíc čeká žáky třetího a čtvr-
tého ročníku společně s kamarády z trut-
novské školy pětidenní kurz Start. Nau-
čí  se  na  něm  základním  dovednostem 
jako  je  příprava  ohně,  uzlování,  zákla-
dy první pomoci nebo stavba stanů. Pá-
ťáci vyjedou na týden do Pece pod Sněž-
kou na EKO kurz, kde se budou věnovat 
ekologii, topografi i, zdravovědě a čeká je 
i výlet na Sněžku a střelba ze vzduchovky. 

Protože je v koncepci naší školy také 
aktivní  spoluúčast  na  dění  v  Náchodě, 
budeme nadále pokračovat v návštěvách 
městské knihovny nebo domova pro oso-
by  se  zdravotním  postižením  Betanie 

a dalších zařízení. V sobotu 21. září se 
přidáme k Celosvětovému úklidovému dni 
a vydáme se posbírat odpadky a nepořá-
dek v okolí školy a v lese Montace. Sraz 
máme v 9 hodin před naší školou v Bělo-
veské ulici a budeme rádi, když se k nám 
přidáte.                     Inspirativní školní rok 

přeje tým ZŠ Pod Montací

A závěrem se  ještě zmíníme o velmi 
úspěšné  tříleté  spolupráci  loňské  III.  B 
s Městskou knihovnou v Náchodě. „Paní 
ředitelka Ivana Votavová si naši „knihov-
nickou třídu“ hýčká, obě se vždy snažíme 
připravovat pro děti zajímavý program,“ 
uvádí Mgr. Jana Komárková, třídní učitel-
ka. „Teď jsme se nechaly inspirovat bratry 
Čapkovými, jejichž tvorbou byly ovlivně-
ny i žákovské výtvarné práce, které byly 
v červnu vystaveny v prostorách knihov-
ny,“ podotýká vyučující s  tím, že se už 
moc  těší na další  spolupráci  a budoucí 
společné aktivity.

Kolektiv ZŠ Komenského Náchod 
přeje všem pohodový 

a úspěšný školní rok 2019/2020 „Všude dobře, doma nejlíp“ aneb 
jak procestovat 6 zemí za jeden den

 Učitelé a vybraní žáci 2. a 3. ročníku 
z ACADEMIA MERCURII, soukromé střed-
ní  školy  v  Náchodě,  připravili  dětskou 
animaci pro náchodské školky.  Jednalo 
se o mateřské školky Březinova a Alšo-
va. Pro děti bylo nachystáno 6 stanovišť, 
kde každé představovalo jednu zemi: Čes-
kou republiku, Anglii, Německo, Španěl-
sko, Rusko a Francii. Země byly vybrány 
podle jazyků, které se na naší škole vy-
učují. Žáci střední školy si pro děti při-
pravili  různé pomůcky, se kterými pak 
dané země představili. Tento nový pro-
jekt měl velký úspěch jak na straně ma-
teřských škol, tak na straně naší střední 
školy. Setkání těchto dvou věkových sku-
pin a vzájemné předávání informací bylo 
velkým zážitkem pro všechny zúčastně-
né. Rádi bychom v příštím školním roce 
tento projekt opět zopakovali. 

Všem  zúčastněným  moc  děkujeme 
a přejeme krásné prázdniny! 

Igor Chmelař a Šárka Rudolfová

Žáci na stáži ve Španělsku
ACADEMIA  MERCURII  již  podruhé 

uskutečnila odborné pracovní stáže pro 
své žáky. Studentky 2. ročníku oboru Ces-
tovní ruch, vyjely na týden do španělské 

Lleidy pracovat na recepci hotelu Ciudad 
de Lleida. Při této příležitosti využily jak 
své odborné vědomosti, tak znalost špa-
nělského  a  anglického  jazyka.  Partne-
rem náchodské soukromé střední školy 
je ve Španělsku střední odborná škola In-
stitut Maria Rúbies. Skvělou zprávou je, že 
obě školy budou v této spolupráci pokra-
čovat i v tomto školním roce!

Mgr. Dana Jarolímová, ředitelka školy

6. ROČNÍK STRONGMAN NÁCHOD 
o putovní pohár města Náchoda

Přijď si vybrat, který sport je pro Tebe ten pravý!
v rámci programu proběhne

sobota 21. září 2019
od 13.00 hodin

Masarykovo náměstí v Náchodě

Město Náchod
vás zve

ZA SPORTEM NA NÁMĚSTÍZA SPORTEM NA NÁMĚSTÍZA SPORTEM NA NÁMĚSTÍ
prezentace pohybových aktivit prezentace pohybových aktivit prezentace pohybových aktivit 

místních organizací místních organizací místních organizací místních organizací místních organizací místních organizací 

vstupné zdarma | občerstvení zajištěno |  změna programu vyhrazena

www.mestonachod.cz

předání klíče

Vstup zdarma
Více na: www.festivalzazitku.cz

+

Nebude chybět:
•	 Soutěžní	stezka	s	plněním	úkolů	pro		
odhalení	posledního	vojenského	tajemství

•	 Představení	zážitkových	míst	letošní	sezóny	
•	 Bojová	technika	a	mnoho	dalšího

Festival
zážitků

14:00
Slavnostní zahájení
14:20 
Pohled do historie Kladského pomezí  
(průvod	vojenských	jednotek	od	středověku	po	20.	století)
15:00 
Komentované ukázky historických soubojů a zbraní  
(od	středověku	po	18.	století)
16:00 
Povídání o vojenské historii našeho regionu 
16:40 
Komentované ukázky historických soubojů a zbraní 
(19.	a	20.	století)	
17:30 
Odhalení posledního vojenského tajemství 
17:45 
Slavnostní předání festivalového klíče

+

+

+

+

+

Za posledním vojenským tajemstvím

sobota | 21. 9. 2019
Zámek Adršpach

Program

+

předání klíčepředání klíče
Slavnostní

BRANKA Festival zážitků A2 plakát-CZ_2019.indd   1 30.07.19   9:53

www.mestonachod.cz
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je spolkem, který vznikl v květnu tohoto roku, aby pomáhal 
lidem s jakýmkoliv hendikepem a seniorům. 
Moto našeho spolku je: laskavostí rozsvítíme svět. 
Věnujeme se volnočasovým aktivitám pro děti, ale i dospě-
láky, kteří musí svůj běžný život zvládat se zdravotním po-
stižením, ale i seniorům, aby se necítili sami. 
Věnujeme se organizaci výletů, pobytů, ale i např. pouč-
ným besedám a jsme vždy připraveni podat všem pomoc-
nou ruku a vyslechnout je, když jejich dny jsou trochu tem-
nější kvůli nějakému smutnění, trápení, nebo starostem. 
Potom my všichni, kteří se práci v tomto spolku věnujeme, 
uděláme vše, abychom každému našemu členovi znovu po-
mohli rozsvítit svět. A jsme vděčni za každou třeba jen ma-
lou jiskřičku. 

Vše o nás najdete na stránkách: 
www.dotekynadeje.cz 
FB- dotekynadeje, 
nebo můžete psát na e-mail: doteky-nadeje@seznam.cz 

Rádi mezi sebou přivítáme každého srdíčkového člověka, 
který si chce taky, stejně jako my, užívat život naplno. 
Laskavost nikoho nic nestojí, stačí jen trochu otevřít své 
srdce! 

Renata Moravcová a vodicí pes Xanto 
předsedkyně spolku se svým čtyřnohým pomocníkem.

DOTEKY NADĚJE, z.s. 

Opustil nás Lubomír Zeman 
Ve středu 31. července 2019 odešel po krátké těžké nemoci 

ve věku nedožitých 65 let člen spolku Amag z. s. lidový řezbář 
a malíř Lubomír Zeman. Vzpomínají členové.

Aktuálně:
V sobotu 11.  srpna 2019 se opět sešlo několik výtvarníků 

na malířském plenéru. Tentokrát zamířili do Jiráskových skal 
nedaleko Teplic nad Metují. Zaměřili se na překrásné scenérie 
skupiny skal nad Černým jezírkem kolem bývalého hradu Ská-
ly (Bischofstein).

Probíhající výstavy členů:
Kateřina Šotolová – Červený Kostelec, Zahradní kavárna Tre-

es – Obrazy – do 25. září 2019
Naďa Voldánová – Česká Skalice, Městská knihovna – Paste-

ly – do 30. září 2019

Za malíři do Vesmíru 
AMAG (Atelier malířů a grafiků)

Pozvánka na chystané výstavy členů:
Václav Cvejn – Velké Poříčí, Galerie 102, výstava k životnímu 

jubileu od 5. září do 25. října 2019
Kolektivní výstava členů spolku Amag na zámku v Kvasinách 

od 28. září 2019.
Milan Jícha – srpen 2019

Na přiložených fotografiích je bývalý člen našeho spolku Lu-
bomír Zeman ještě při tvořivé práci a na dalším snímku záběr 
od Černého jezírka z plenéru na Jiráskových skalách.

Fota Jiří Spíšek a Kateřina Šotolová

Na území Náchodska pomáháme ohroženým rodinám už od  
r. 2018. Od července zde navyšujeme personální kapacity a pro-
gram „Učí (se) celá rodina“ rozšiřujeme na území Místní akční 
skupiny Mezi Úpou a Metují.

Projekt zahrnuje aktivity z oblasti  sociálně právní ochra-
ny dětí, které směřují k sociálnímu začleňování osob, které žijí 
v nepříznivých podmínkách a které pečují o malé děti. Jedná se 
o preventivní program pro ohrožené rodiny, jehož cílem je při-
spět k obnovení narušených funkcí těchto rodin a jejich stabi-
lizaci.

V praxi to znamená, že naši odborní pracovníci budou na-
vštěvovat zapojené rodiny přímo v jejich domácnostech a budou 
jim pomáhat zvládat nároky, které jsou na ně kladeny ze strany 
společnosti – zejména úřadů a škol. Témata, která se s rodina-
mi řeší nejčastěji, se týkaj í povinné školní docházky a školní-
ho prospěchu, péče o děti a domácnost či hospodaření. Rodina, 
zapojená do programu, by měla postupně měnit svoje podmín-
ky tak, aby se předešlo hrozbě odebrání dětí z rodiny, nebo na-
tolik, aby se dítě umístěné mimo rodinu mohlo co nejdříve bez-
pečně navrátit zpět. 

Region MAS Mezi Úpou a Metují zahrnuje celkem 36 obcí  
– 19 obcí v ORP Náchod, 11 obcí v ORP Jaroměř a 6 obcí v ORP 
Nové Město nad Metují. Více informací: http://www.masmum.cz/
mas-1/nas-region/.

Autorka: Mgr. Lenka Matoušková, manažerka projektu
Pro více informací kontaktujte vedoucí programu na Náchod-

sku: Vendula Bubelová, DiS., bubelova.aufori@gmail.com
Více o projektu: www.aufori.cz

Naše kapacity navyšujeme na území 
„mezi Úpou a Metují“

AUFORI
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Soukromá 
psychologická praxe

Mgr. Martina Švecová
Poradenství a terapie pro děti, 

dospívající a rodiče

mobil:  606 759 736
e-mail: svecova.ma@seznam.cz 
pracoviště:  Weyrova 3, Náchod

– za příznivou cenu a v co nejkratším možném termínu.

6500 produktů 
skladem
 ...a další doobjednáme

NÁCHOD  |  JAROMĚŘ  |  DOBRUŠKA  |  RYCHNOV N. KN.

www.stamont.eu         800 404 010

Zpravodaj Náchod 178x123 mm ČB 2019 „6500“

Jako datum vzniku Saar Gummi Czech je obvykle udáván rok 
2000, kdy začala výstavba závodu v Červeném Kostelci. Viditel-
ným aktivitám ale nutně předcházela spousta práce a společ-
nost byla oficiálně založena zápisem do rejstříku v prosinci 1999. 
Za chvíli tomu tedy bude 20 let.

SGC vznikla jako výrobní dceřiná firma německé společnos-
ti. Dnes  jsou některé podobně založené podniky označovány 
za montovny. Možná mezi ně při zběžném pohledu patřila na za-
čátku i SGC. Ale v záměrech českých manažerů to skoro od sa-
mého začátku bylo jinak. A záměry se podařilo naplnit, už po de-
seti letech byla SGC největší ve skupině SaarGummi a dnes je 
evropským lídrem v oblasti výroby dynamických těsnění karosé-
rií, tedy pryžových těsnění dveří, kufru a kapoty zejména osob-
ních aut. 

Aby firma dosáhla dnešního postavení, lidé se nejdřív muse-
li od německých kolegů naučit vyrábět. Potom vlastními nápady 
začali vylepšovat technologie, následovala vlastní konstrukce no-
vých lepších strojů a současně zlepšování nejen výrobních pro-
cesů. Společnost průběžně investovala do technologií a nových 
hal, poslední navenek výraznou změnou je nová hala se dvěma 
novými linkami za více jak 300 miliónů korun. 

Nepříliš viditelné, ale o to významnější změny jsou vyvolané 
inovacemi. Jedna z posledních má i významný ekologický dopad. 
Jednomu ze zákazníků začala firma před nedávnem dodávat od-
lehčený těsnicí profil, který uspoří jeden kilogram z dosavadní 
hmotnosti auta. Protože SGC vyrábí těsnění na několik miliónů 
aut ročně, potenciální úspora materiálu je několik tisíc tun pry-
žové směsi každý rok. Ale hlavním přínosem je snížení emisí aut.

pl

Saar Gummi 
Saar Gummi Czech je tu již 20 let
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Náchodské
Kuronské slavnosti 

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

PÁTEK 6. ZÁŘÍ 2019 v 19 hodin

SOBOTA 7. ZÁŘÍ 2019

www.mestonachod.cz     Změna programu vyhrazena!

děkanský kostel sv. Vavřince na Masarykově náměstí v Náchodě 

SLAVNOSTNÍ KONCERT
Dětský pěvecký sbor Canto a dětský pěvecký sbor Zaria ze Španělska

 stánky s řemesly a občerstvením 
prohlídky zámku 9.00–19.00 hodin

noční prohlídky s oživlými postavami 21.00–23.00 hodin
otevřená vyhlídka na terase

VSTUP DO AREÁLU ZÁMKU NA III. NÁDVOŘÍ BUDE OD 18.45 HODIN ZPOPLATNĚN

vstupné 100 Kč/osoba a 50 Kč/dítě do 15 let, ZTP

I. nádvoří – Zámecký sklep
15.15–15.45 Hrnečku vař – loutková pohádka, K. J. Erben – J. Holasová
16.00–16.30 O Smolíčkovi – loutková pohádka, K. J. Erben – J. Holasová
 
I. nádvoří – Velký sál
16.00–16.45 Koncert pro vévodu
  Dětský pěvecký sbor ZUŠ Canto Náchod
  a dětský pěvecký sbor Zaria ze Španělska
17.30–17.50 Pěvecký sbor Hron 

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

Podium
10.00–10.15 Cukrárna u tří včelek 
  Pěvecký sbor Poříčský Beránek  
10.30–10.45 Kuchaři v hradní kuchyni 
  Hronováček pěvecký soubor MŠ Hronov 
11.00–11.15 Z pohádky do pohádky 
  školní družina ZŠ Náchod-Plhov
11.25–11.40 Orientální tance – SVČ Déčko Náchod
11.50–12.10 Kouzelné střípky kouzelníka Karla 

14.00–14.30 Slavnostní přivítání družiny vévody Kuronského

14.35–15.05 soubor Memelite 
  hosté z partnerského města Bauska v Lotyšsku
15.15–15.35 Módní přehlídka – SŠ průmyslová, textilní a polygrafi cká
16.00–17.30 BLUE CIMBÁL – elektro-cimbal v pop-rocku

 
19.30–20.50 ANETA LANGEROVÁ s kapelou
  vstupné: 100 Kč/osoba, 50 Kč/dítě do 15 let, ZTP,
  vstupné vybíráno od 18.45 hodin 
 
IV. nádvoří
stánkový prodej, občerstvení

IV. nádvoří – Piccolominská zahrada
15.00–16.00  KON&TAKT (skupina country & blues)
15.00–17.30  Žonglérské workshopy pro děti        

V. nádvoří
skákací hrad pro děti, dětské pouťové houpačky, hra na fl ašinet, 
občerstvení

Galerie výtvarného umění Náchod 
10.00–14.00 S kufříkem do galerie – interaktivní program s tablety  
14.00–17.00 Obyčejně neobyčejné věci – výtvarný workshop, inspirace  
  vizuálně zajímavými objekty vycházející z věcí běžného  
  života
18.00  MiniPSO – koncert, komorní vystoupení

10.00–18.00 PROSO – spolek přátel šermu, historie, divadel 
  a řemesel inscenované ukázky 
  10.30, 13.00 a 16.00 hodin
  (prezentace zbrojí, zbraní, lukostřelba, dobová polní kuchyně)
  výstava dravých ptáků

Zámecká alej
soutěže pro děti – SVČ Déčko Náchod
prohlídka obory na zámeckém kopci, daňci a mufl oni ve volné přírodě
jízda na koni a v kočáře

Náchodské
Kuronské slavnosti 

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

Náchodský zámek

VSTUP DO AREÁLU ZÁMKU NA III. NÁDVOŘÍ 

BUDE OD 18.45 HODIN ZPOPLATNĚN
vstupné 100 Kč/osoba a 50 Kč/dítě do 15 let, ZTP

BLUE CIMBÁL – elektro-cimbal v pop-rocku
16.00–17.30 hodin

Koncert pro vévodu
16.00–16.45 hodin

Pěvecký sbor Canto ZUŠ Náchod 
a dětský pěvecký sbor Zaria ze Španělska

ANETA LANGEROVÁ s kapelou 
19.30–21.00 hodin

SOBOTA 7. ZÁŘÍ 2019

www.mestonachod.cz     Změna programu vyhrazena!

Přehoupli jsme se do druhé poloviny roku a to je dobrý 
důvod k rekapitulaci prvních šesti měsíců. V prvním polole-
tí roku 2019 zaznamenal Hašpl a.s. rekordní tržby, které se 
vyšplhaly až ke 400 mil. Kč. „Oproti stejnému období přede-
šlého roku šlo o šestiprocentní nárůst, což je v tomto odvětví 
skutečně dobrá bilance,“ hodnotí uplynulý půlrok Karel Lan-
gr, předseda představenstva.

A pokračuje: „Uvedený nárůst byl výsledkem několika dob-
rých rozhodnutí a investic, které se v uplynulých měsících po-
dařily: šlo o nemalé investice do manipulační techniky, zre-
alizoval se nákup unikátního hřebíkového automatu, který 
vyprodukuje až 2500 hřebíků za minutu a podstatně tak ze-
fektivní výrobu.“

„I v první polovině roku jsme opět navyšovali platy,“ vy-
počítává dále Karel Langr. „Víme, že za každou firmou stojí 
lidé. Našich zaměstnanců si vážíme; podporujeme je a moti-
vujeme, aby měli k dispozici všechny prostředky pro kvalit-
ně odvedenou práci.“

Také se rozšířil sortiment o nové výrobky (nýty, šrouby ISO 
7380, sortiment chemických kotev a montážních pěn). „Po-
dařilo se nám navázat spolupráci se světovou špičkou v obo-
ru kotevní techniky – italskou firmou Bossong – a už na jaře 
jsme svým zákazníkům nabídli kvalitní certifikovavé che-
mické kotvy a následně i montážní pěny,“ uzavírá předseda 
představenstva.

Společnost Hašpl je také významným podporovatelem dění 
v regionu – z kulturních akcí podpořila např. Jiráskův Hro-

Hašpl v prvním pololetí nezahálel

nov, Pivofest v Trutnově, Poříčské pivní slavnosti, DeathFest 
na Broďádu, Bigboš v Křinicích nebo celorepublikové klání 
Muž roku. Hašpl je také hrdým partnerem hronovského hoke-
je a volejbalu, stejně tak poříčských a hronovských fotbalistů. 

Ve druhém pololetí roku 2019 čeká společnost ještě ná-
ročná rekonstrukce hlavní budovy provozovny v Hynčicích 
a poměrně výrazná investice do dalších technologií pro vý-
robu hřebíků. „Jako první musíme opravit střechy, které jsou 
v kritickém stavu, pak nás čeká výměna oken na hlavní budo-
vě, fasáda, nová příjezdová cesta. Je toho hodně – o areál se 
dlouho nikdo nestaral a proto je ve stavu, v jakém je. Rekon-
strukce je nezbytná, uzavírá předseda představenstva Karel 
Langr ohlédnutí za prvním půlrokem 2019.
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Den čisté mobility a
chytré energetiky pro
Královéhradecký kraj

Program:
- oficiální zahájení v 10.30 hod. ( před radnicí )

- prezentace komplexních technických možností řešení čisté mobily, 
   energetických úspor a smart city.

- odborný seminář ministerstev zaměřený na dotační podporu čisté mobility pro
  veřejnou sféru a municipality ( hotel U Beránka ).

- odborný seminář společnosti ČEZ ESCO zaměřený na energetické úspory, smart
  city a chytrou energetiku.

- zahájení projektu „Bezemisní města“ -  Náchod

- symbolický start pilotního projektu „ozelenění“ České pošty, s.p. - pobočka Náchod.
 

Cíl: Prezentovat nejmodernější možnosti čisté mobility a chytré energetiky.

Možnost zkušební jízdy s vystavenými vozidly.

Generální partner: ČEZ ESCO
Mediální partner: Rádio Černá Hora, Rádio Blaník, Týdeník Euro
Odborná spolupráce:  Ministerstvo dopravy
                                     Ministerstvo průmyslu a obchodu
                                     Ministerstvo vnitra

Den, čas a místo konání
17.9.2019 od 10.00 hod
Masarykovo náměstí Náchod
ZDRAVÝ BEZEMISNÍ KRAJ
PILOTNÍ PROJEKT NÁCHOD

Akci organizuje neziskový spolek Čistá mobilita, z.s.
Pobočka Praha: Do Čertous 2622/14 139 00 Praha 9 Czech Republic

urbanova@cistamobilita.cz • tereza.usmati@cistamobilita.cz
https://www.cistamobilita.cz/
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Ve čtvrtek 22. srpna 2019 se v Domově pro seniory Marie 
uskutečnily tradiční sportovní hry. Pro klienty bylo připraveno 
šest disciplín. Hod oštěpem, výlov rybníka, dobývání hradu, hod 
koulemi, kopání na branku a hod kostkou. Sportovnímu dopo-
ledni přálo slunečné počasí. Každý zúčastněný klient disciplíny 
zvládl  se  sportovním 
nadšením  a  s  přehle-
dem, na posledním sta-
novišti  dostal  i  slad-
kou odměnu. Vítězům 
jednotlivých  disciplín 
byly slavnostně předá-
ny  diplomy  a  medai-
le. Jako absolutní vítěz 
sportovních  her  byla 
vyhlášena  paní  Anna 
Tomešová, která získa-
la nejvyšší počet bodů 
za všechny disciplíny. 

 
Mgr. Jaromír Vejrych

Sportovní dopoledne 
v Domově pro seniory Marie

Zámecká jízdárna
Náchod, Smiřických 272, tel. 491 427 321, 491 423 245
Otevřeno denně kromě pondělí od 9 do 17 hodin.

 „Retrospektivní výstava ruského malířství 
XVIII. – XX. století“. 
Připomínka stejnojmenné výstavy konané v Clam-Gallasově 
paláci v Praze roku 1935
Letošní výstavou ruského umění připomínáme největší vý-
stavní projekt ruského umění u nás vůbec – I. retrospektivní 
výstavu ruského malířství XVIII. – XX. století, jež se uskutečni-
la v roce 1935 v Praze. Náchodská galerie představuje tuto je-
dinečnou výstavu fotodokumentací, odkazy v dobovém tisku 
a především výběrem děl ze svého fondu a zápůjček z Akade-
mie věd ČR, v. v. i, Národní galerie v Praze i soukromých sbí-
rek. 6. 4. – 10. 11.

 Pták Ohnivák – scénografie k dílům 
ruských autorů v našich veřejných sbírkách
V letech 1921 až 1926 vycházel v Berlíně literárně umělecký 
časopis Pták Ohnivák. Otiskovány byly básně, recenze i kritic-
ké bibliografické eseje o představitelích současného ruského 
umění, a to nejen emigrantského. Zvláštní pozornost byla vě-
nována ruskému divadlu. Ani v Československu 20. a 30. let 
nebyla nouze o tituly ruské provenience se scénickými výpra-
vami od věhlasných ruských umělců. 
Výstava představí scénické a kostýmní návrhy k několika in-
scenacím, fotografie z divadelních představení, filmové zá-
znamy i návrhy českých umělců, kteří připravovali výpravy 
ke klasickým ruským dramatizacím, operám a baletům. 
29. 6. – 8. 9.

 Ondřej Oliva 
– Urban Space, výstava z cyklu Umělci do 40 let
Ondřej Oliva patří k talentovaným sochařům své generace. 
Vytváří vizuálně zajímavé objekty, které jsou svým tvarem 
a obsahem čitelné i pro běžného diváka. Náchodská galerie 
představuje retrospektivní výběr z jeho volné tvorby. 
4. 7. – 8. 9.

 Zápisník zmizelého 
Magický baladický text Zápisník zmizelého (1916), u kterého 
byl teprve po osmdesáti letech definitivně identifikován au-
tor – významný regionální literát Ozef (Josef) Kalda (1871–
1921), již záhy po svém mystifikačním publikování předsta-
voval inspirační výzvu pro výtvarníky. Kulturně historickou 
„věčnost“ mu přineslo následné zhudebnění Leošem Janáč-
kem ve formě originálního písňového cyklu. Básnická sklad-
ba o erotické fascinaci přerůstající v zakázanou lásku se sta-
la základem pro řadu ilustračních doprovodů i samostatných 
děl. Výstava obsáhne většinu českých vydání, často provede-
ných jako bibliofilské tisky, i zásadní stejnojmenné grafické al-
bum Karla Demela. Dominantou výstavy bude velkoformátový 
gobelín Antonína Kybala. Výstava v širokém časovém rozpě-
tí takřka jednoho století zahrne i grafiky a malby inspirova-
né původním textem i zhudebněnou verzí, vydané partitury, 
gramofonové nahrávky, televizní a filmové záznamy i výběr 
dokumentů ke scénickým provedením Janáčkovy skladby. 
14. 9. – 10. 11., vernisáž v pátek 13. 9. v 17 hodin

 Marek Macek – Anodonta, výstava z cyklu Umělci do 40 let
Autor se ve své volné tvorbě systematicky zabývá průzku-
mem digitálního prostředí, s jehož zdánlivě neomylným sys-
témem cíleně manipuluje. Algoritmus – zdrojový kód převádí 
do vizuálního a akustického jazyka a s pomocí řízené odchyl-
ky jej narušuje za účelem vytvoření výsledného díla. Využi-
tí charakteristických vlastností vlnění, které je společné obě-
ma způsobům uměleckého vyjádření, a vnější zásah do světa 
digitálních dat jsou tak způsobem tematizace samotného mé-
dia, jehož možnosti autor rozšiřuje i neguje.

GALERIE výtvarného umění v Náchodě 19. 9. – 10. 11., vernisáž ve středu 18. 9. v 17 hodin
 Čtvrteční výtvarná dílna pro seniory 

– Co se děje v krabici, čtvrtek 5. září
K výstavě Pták Ohnivák – scénografie k dílům ruských autorů 
v našich veřejných sbírkách. Necháme se inspirovat kostýmní-
mi návrhy a pro ty vybrané se pokusíme vytvořit scénu v kra-
bici. Dílna se uskuteční v prostorách galerie od 15 do 17 ho-
din. Hlaste se prosím nejpozději do úterý 3. září. 

 Kuronské slavnosti, sobota 7. září
10–14 hodin – S kufříkem do galerie – doprovodný program 
k Retrospektivní výstavě ruského malířství 19. a počátku 
20. století
Výtvarné cestování s tabletem a lodním deníkem po jednot-
livých výtvarně-vzdělávacích zastávkách. Projekt podpořen 
Ministerstvem kultury ČR.
14–17 hodin – Obyčejně neobyčejné věci
Výtvarná dílna k výstavě Ondřej Oliva – Urban space. Tvorba 
prostorového díla inspirujícího se vizuálně zajímavými ob-
jekty, které vycházejí z věcí běžného života kolem nás. Tvor-
ba prostorového díla z přírodnin či přinesených věcí.
18 hodin  – MiniPSO
Koncert mini sekce Police Symphony Orchestra

 Edukační program pro školy je připraven k Retrospektiv-
ní výstavě ruského malířství 19. a počátku 20. století, do 10. 
listopadu
Výtvarné cestování s lodním deníkem po jednotlivých výtvar-
ně-vzdělávacích zastávkách je nově doplněno o úkoly v table-
tech. Projekt podpořen Ministerstvem kultury ČR.
Programy si můžete rezervovat e-mailem na adrese info@gvun.
cz nebo telefonicky: 491 427 321, 606 647 216.
Více na www.gvun.cz a facebook.com/galerienachod
Naše galerie 2019
Galerie vyhlašuje 12. ročník výtvarné soutěže pro občany Ná-
chodska. Téma: Síť 
Odevzdávání prací: 1. 12. – 15. 12. 2019
Oficiální vyhlášení výsledků soutěže, včetně předání cen, pro-
běhne v rámci vernisáže výstavy vybraných soutěžních prací 
dne 17. 1. 2020. Podrobné informace naleznete na www.gvun.
cz, https://www.facebook.com/galerienachod/ 
a na letácích (Městské informační středisko, Městská knihov-
na Náchod).
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Jednání Bezpečnostní rady ORP Náchod se uskutečnilo dne  
1. 7. 2019 v nových prostorách výcvikového střediska Hasičské-
ho záchranného sboru ve Velkém Poříčí. Jednání řídil předseda 
bezpečnostní rady a starosta ORP Náchod Jan Birke. Následující 
informace a statistické údaje vychází ze zpráv o činnosti a při-
pravenosti složek integrovaného záchranného systému. 
1. Bezpečnostní situace na teritoriu OOP Náchod – plk. Mgr. Ra-
dek Bohuslav, vedoucí Územního odboru Policie České republi-
ky Náchod:

  za  1.  pololetí  roku  2019  došlo  na  území  OOP  Náchod  
k 242 trestným činům, došlo ke zvýšení objasněnosti – 57,44 % 
proti 1. pololetí 2018 – 53,89 %. Pozitivní je trend v objasněnos-
ti obecné kriminality – 52,20 %, což je nárůst proti stejnému ob-
dobí 2018 o 12,04 %. U hospodářské trestné činnosti bylo zjiště-
no o 14 trestných činů více než v roce 2018, tj. 49 trestných činů, 
objasněnost rok 2018 – 57,17 %, rok 2019 – 61,22 %.

 na teritoriu města Náchod a přilehlých obcí nedošlo ke spá-
chání závažných trestných činů typu vraždy nebo loupežného 
přepadení se zbraní. Stále častější jsou případy pokusů podvo-
dů na seniorech, osob velmi zranitelných. 

 kromě odhalování a objasňování trestné činnosti je druhou 
základní oblastí činnosti PČR dohled nad veřejným pořádkem 
a bezpečností silničního provozu. V této oblasti se navíc velmi 
pozitivně promítá spolupráce mezi policisty OOP Náchod a stráž-
níky Městské policie Náchod. Oblast, která velmi ovlivňuje cel-
kovou bezpečnostní situaci je doprava. Kromě tranzitu kamio-
nů do Polska se zesílil jejich provoz i opačným směrem, což je 
zapříčiněno stavem páteřní dálnice D1, kdy převážně polští do-
pravci volí jako rychlejší směr přes hraniční přechod Náchod. 
Dopravní situace v Náchodě je dlouhodobě za hranicí únosnosti.
2. Stav požární ochrany za rok 2018 – plk. Ing. David Pouč – ře-
ditel Územního odboru Náchod HZS

Statistika požárů v okrese Náchod 

První prázdninový den zasedala 
Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Náchod

První prázdninový den zasedala Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností 
Náchod 
 
Jednání Bezpečnostní rady ORP Náchod se uskutečnilo dne 1. 7. 2019 v nových prostorách 
výcvikového střediska Hasičského záchranného sboru ve Velkém Poříčí. Jednání řídil předseda 
bezpečnostní rady a starosta ORP Náchod Jan Birke. Následující informace a statistické údaje 
vychází ze zpráv o činnosti a připravenosti složek integrovaného záchranného systému.  
 
1. Bezpečnostní situace na teritoriu OOP Náchod - plk. Mgr. Radek Bohuslav, vedoucí Územního 
odboru Policie České republiky Náchod: 
• za 1. pololetí roku 2019 došlo na území OOP Náchod k 242 trestným činům, došlo ke zvýšení 

objasněnosti - 57,44 % proti 1. pololetí 2018 – 53,89 %. Pozitivní je trend v objasněnosti obecné 
kriminality - 52,20 %, což je nárůst proti stejnému období 2018 o 12,04 %. U hospodářské trestné 
činnosti bylo zjištěno o 14 trestných činů více než v roce 2018, tj. 49 trestných činů, objasněnost 
rok 2018 - 57,17 %, rok 2019 - 61,22 %. 

• na teritoriu města Náchod a přilehlých obcí nedošlo ke spáchání závažných trestných činů typu 
vraždy nebo loupežného přepadení se zbraní. Stále častější jsou případy pokusů podvodů na 
seniorech, osob velmi zranitelných.  

• kromě odhalování a objasňování trestné činnosti je druhou základní oblastí činnosti PČR dohled 
nad veřejným pořádkem a bezpečností silničního provozu. V této oblasti se navíc velmi pozitivně 
promítá spolupráce mezi policisty OOP Náchod a strážníky Městské policie Náchod. Oblast, která 
velmi ovlivňuje celkovou bezpečnostní situaci je doprava. Kromě tranzitu kamionů do Polska se 
zesílil jejich provoz i opačným směrem, což je zapříčiněno stavem páteřní dálnice D1, kdy 
převážně polští dopravci volí jako rychlejší směr přes hraniční přechod Náchod. Dopravní situace 
v Náchodě je dlouhodobě za hranicí únosnosti. 

 
2. Stav požární ochrany za rok 2018 – plk. Ing. David Pouč – ředitel Územního odboru Náchod HZS  
Statistika požárů v okrese Náchod  
Požáry  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
celkem 154 164 159 199 157 116 242 
přímé škody v mil. Kč 17,363 8,421 

 
26,331 30,760 18,926 10,275 15,400 

uchráněné hodnoty v mil. 
Kč 

103,044 92,551 
 

190,938 119,125 95,478 131,415 155,132 

usmrceno osob 0 2 1 2 0 0 0 
zraněno osob 11 16 11 16 11 12 13 
zraněno hasičů 5 3 2 5 3 1 6 

 
Porovnání počtu událostí vzniklých v okrese Náchod   

Typ události 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Požár        
s účastí jednotky 146 155 156 196 151 115 237 
bez účasti jednotky 8 9 3 3 6 1 5 
Dopravní nehoda        
silniční 213 222 226 295 299 301 284 
silniční hromadná 1 2 2 1 3 2 1 
železniční 3 5 1 3 7 10 9 
letecká 0 2 1 0 0 1 0 
ostatní 0 1 0 2 0 1 2 
Únik nebezpečné 
chemické látky 

       

únik plynu 5 8 11 12 13 18 14 
únik kapaliny (mimo 
ropných produktů) 

2 5 5 2 10 2 2 

únik ropných produktů 27 31 49 53 65 45 66 
únik pevné látky 0 1 0 0 0 0 0 
ostatní  0 0 4 1 3 0 0 
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vraždy nebo loupežného přepadení se zbraní. Stále častější jsou případy pokusů podvodů na 
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2. Stav požární ochrany za rok 2018 – plk. Ing. David Pouč – ředitel Územního odboru Náchod HZS  
Statistika požárů v okrese Náchod  
Požáry  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
celkem 154 164 159 199 157 116 242 
přímé škody v mil. Kč 17,363 8,421 
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103,044 92,551 
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zraněno osob 11 16 11 16 11 12 13 
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Porovnání počtu událostí vzniklých v okrese Náchod   

Typ události 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Požár        
s účastí jednotky 146 155 156 196 151 115 237 
bez účasti jednotky 8 9 3 3 6 1 5 
Dopravní nehoda        
silniční 213 222 226 295 299 301 284 
silniční hromadná 1 2 2 1 3 2 1 
železniční 3 5 1 3 7 10 9 
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Únik nebezpečné 
chemické látky 

       

únik plynu 5 8 11 12 13 18 14 
únik kapaliny (mimo 
ropných produktů) 

2 5 5 2 10 2 2 

únik ropných produktů 27 31 49 53 65 45 66 
únik pevné látky 0 1 0 0 0 0 0 
ostatní  0 0 4 1 3 0 0 

Technická havárie        
technická havárie 1 2 0 1 1 2 1 
technická pomoc 461 487 438 638 564 801 830 
technologická pomoc 1 4 4 5 1 1 1 
ostatní pomoc 51 82 87 94 101 107 165 
Ostatní MU (epidemie, 
nákazy a jiné) 

0 0 0 1 3 9 9 

Planý poplach 47 30 44 54 40 43 61 
Celkem 959 1047 1035 1361 1247 1449 1687 
 
3. Činnost zdravotnické záchranné služby - MUDr. Petr Mertlík – vedoucí výjezdové základny 
Náchod ZZS Královéhradeckého kraje 
• statistické údaje za rok 2018 - celý kraj: hovory na tísňových linkách - 76569, počet událostí 

řešených na základě tísňové výzvy - 44258, počet vyšetřených a ošetřených ZZS KHK – 52421, 
počet zásahů LZS - 572, počet zásahů lékařských posádek RV - 6839, počet zásahů 
záchranářských posádek RZP – 40097. 

• počet zahájených kardiopulmunálních resuscitací v celém kraji - 501, z toho primárně úspěšných 
167 (z tohoto 59 zresuscitovaných pacientů bylo směřováno do Oblastní nemocnice Náchod), 
počet sekundárně úspěšných resuscitací (finálně přeživších propuštěných z nemocnice) v celém 
kraji - 81. 

• počet zásahů z výjezdového stanoviště Náchod - posádky RV - 1047, posádky RZP - 4453. 
• celkový počet najetých kilometrů na výjezdech všech posádek ze stanoviště Náchod za celý rok 

2018 – 112 000 km. 
 
4. Události řešené Městskou policií Náchod - Bc. Petr Valica – velitel MP 
Statistické ukazatele od 1.1.2019 do 1.7.2019 
Událost Počet Pokuta Kč  
Doprava 3 300 
Řídil po požití alkoholu 1 0 
Rychlost 64 37400 
Zákaz zastavení 59 13500 
Zákaz stání 14 3700 
Zákaz vjezdu 146 39350 
Stání v křižovatce 6 800 
Stání na chodníku 8 1500 
Jiný zákaz 41 6600 
Oznámení na MěÚ 34 0 
Ostatní v dopravě 15 0 
Nezapl.park. 4 500 
Invalida - zák. zast. 17 5200 
Stál na vyhr. park. 14 2700 
Stání před přechodem 3 500 
Telefonování za jízdy 4 900 
Řešeno domluvou 17 0 
  450 112950 
Výzva 6 1100 
Zákaz zastavení 170 24500 
Zákaz stání 156 20700 
Zákaz vjezdu 152 19100 
Stání v křižovatce 43 7400 
Stání na chodníku 34 4500 
Jiný zákaz 32 4200 
Oznámení na MěÚ 142 200 
Ostatní v dopravě 1 200 
Nezapl.park. 69 7700 

Invalida - zák. zast. 25 4400 
Stál na vyhr. park. 158 18700 
Stání před přechodem 18 2300 
Řešeno domluvou 172 0 
Zákaz stání, zastavení 1 100 
  1179 115100 
Šetření 45 0 
  45 0 
Občanské soužití 2 0 
Ublížení na cti 1 0 
Ublížení na zdraví 1 0 
Vyhrožování 1 0 
Oznámení spr. orgánu 5 0 
  10 0 
Domluva 1 0 
Zákaz stání 1 0 
Zákaz vjezdu 4 1100 
Stání v křižovatce 1 0 
Stání na chodníku 1 0 
Jiný zákaz 1 0 
Invalida - zák. 
zastavení 1 0 
Stál na vyhr. park. 2 0 
  12 1100 
Botičky 1 0 
Zákaz zastavení 1 500 
Zákaz stání 1 200 
Jiný zákaz 1 500 

3. Činnost zdravotnické záchranné služby – MUDr. Petr Mert-
lík – vedoucí výjezdové základny Náchod ZZS Královéhradecké-
ho kraje
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2018 – 112 000 km. 
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Rychlost 64 37400 
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Zákaz stání 14 3700 
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Řešeno domluvou 17 0 
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Zákaz stání 156 20700 
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Stání v křižovatce 43 7400 
Stání na chodníku 34 4500 
Jiný zákaz 32 4200 
Oznámení na MěÚ 142 200 
Ostatní v dopravě 1 200 
Nezapl.park. 69 7700 

Invalida - zák. zast. 25 4400 
Stál na vyhr. park. 158 18700 
Stání před přechodem 18 2300 
Řešeno domluvou 172 0 
Zákaz stání, zastavení 1 100 
  1179 115100 
Šetření 45 0 
  45 0 
Občanské soužití 2 0 
Ublížení na cti 1 0 
Ublížení na zdraví 1 0 
Vyhrožování 1 0 
Oznámení spr. orgánu 5 0 
  10 0 
Domluva 1 0 
Zákaz stání 1 0 
Zákaz vjezdu 4 1100 
Stání v křižovatce 1 0 
Stání na chodníku 1 0 
Jiný zákaz 1 0 
Invalida - zák. 
zastavení 1 0 
Stál na vyhr. park. 2 0 
  12 1100 
Botičky 1 0 
Zákaz zastavení 1 500 
Zákaz stání 1 200 
Jiný zákaz 1 500 

Nezapl.park. 1 200 
Zák.stání, zastavení 11 3800 
Zákaz vjezdu 6 3300 
Zábor VP 3 1500 
Donucovací 
prostředek 1 0 
Nezaplacené 
parkovné 26 6800 
  52 16800 
Jiné 48 2100 
Donucovací 
prostředek 2 0 
Oznámení spr. orgánu 3 0 
Osoba v pátrání 1 0 
Záchytka 12 0 
  66 2100 
Krádež  1 2000 
Krádež zboží 31 71800 
Krádež -TČ 1 0 
Krádež - ostatní 1 0 
Oznámení spr. orgánu 2 0 
  36 73800 
Majetek - zničení, 
poškození 2 0 
Oznámení spr. orgánu 4 0 
  6 0 
Nález 44 0 
Jiné 1 0 
  45 0 
Odtah  1 500 
Odtah vozidla 1 500 
  2 1000 
Zvířata 4 0 
Pes není v evidenci 2 1200 
Odchyt psa 17 1100 
Kočka 14 0 
Oznámení spr. orgánu 3 0 
Řešeno domluvou 17 0 
Jiné zvíře 5 0 
  62 2300 
Nepřizpůsobiví, 
bezdomovci 4 0 
Jiné 14 0 
Nádraží 18 0 

Obch. domy a okolí 4 0 
Pasáže 4 0 
Úřady 1 0 
  45 0 
Trestný čin 5 0 
Zákaz zastavení 1 0 
Hrubé jednání 1 0 
  7 0 
Vrak oznámený 19 0 
Vrak neoznámený 13 0 
Bez pojištění 2 0 
Bez STK 12 0 
  46 0 
Veřejný pořádek 2 200 
Předvedení 1 200 
Neuposl.výzvy 1 1000 
Rušení noč. klidu 1 0 
Veř. pohoršení 1 500 
Zneč. veř. prostr. 2 1000 
Pošk. nebo zabere VP 5 800 
Oznámení spr. orgánu 3 0 
  16 3700 
Celkem 2079 328850 Kč 
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Dle pracovního plánu Bezpečnostní rady ORP Náchod je další jednání plánováno na prosinec 2019. 

Dle pracovního plánu 
Bezpečnostní rady ORP Náchod 
je další jednání plánováno  
na prosinec 2019.

ňové výzvy – 44 258, počet vyšetřených a ošetřených ZZS KHK  
– 52 421, počet zásahů LZS – 572, počet zásahů lékařských posádek 
RV – 6 839, počet zásahů záchranářských posádek RZP – 40 097.

 počet zahájených kardiopulmunálních resuscitací v celém kraji 
– 501, z toho primárně úspěšných 167 (z tohoto 59 zresuscitova-
ných pacientů bylo směřováno do Oblastní nemocnice Náchod), 
počet sekundárně úspěšných resuscitací (finálně přeživších pro-
puštěných z nemocnice) v celém kraji – 81.

 počet zásahů z výjezdového stanoviště Náchod – posádky RV 
– 1 047, posádky RZP – 4 453.

 celkový počet najetých kilometrů na výjezdech všech posádek 
ze stanoviště Náchod za celý rok 2018 – 112 000 km.
4. Události řešené Městskou policií Náchod 
– Bc. Petr Valica – velitel MP



ZÁŘÍ 19INVESTICE VE ŠKOLÁCH

Začátek  dalšího  školního  roku  je  tu 
a s ním i celá řada novinek v náchodských 
školách. Město Náchod do jejich údržby 
a oprav investuje každoročně nemalé fi-
nanční prostředky, v letošním roce je to 
téměř 15 milionů korun. O prázdninách 
se ve školách nezahálelo, školáky vystří-
dali stavbaři, aby stihli vše dokončit, než 
se děti vrátí do svých lavic a heren.

ZŠ Komenského, budova v ul. Sokolská
Kvůli poškozené střešní krytině došlo 

k zatečení do třídy a družiny v nejvyšším 
patře budovy školy. Při opravě střechy, 
která probíhala v květnu, došlo k jejímu 
přespádování jednoduchými krovovými 
prvky s bedněním a kvůli snadné opra-
vitelnosti byly navařené asfaltové pásy 
ve dvou vrstvách. Nové jsou i klempířské 
prvky. Po zabezpečení střechy před dal-
ším zatečením se rozběhly práce v nejvyš-
ším patře budovy, kde byly škody největ-
ší. Demontoval se mokrý sádrokartonový 
podhled včetně izolace a byl nahrazen no-
vým. Stejně tak rozvody staré nefunkč-
ní vzduchotechniky ve třídě a v družině. 
Stěny  byly  obloženy  sádrokartonový-
mi  deskami  a  vytvořila  se  sádrokarto-
nová příčka s pouzdrem pro zatahovací 
dveře. Souběžně s opravou sádrokarto-
nových podhledů a stěn se demontovala 
stará zářivková svítidla ve třídě, v druži-
ně a na chodbě a byla nahrazena moder-
ními LED panely, které nejenom lépe svítí, 
ale jsou také úspornější. S tím souvisela 
i úprava elektroinstalace a vše bylo zavr-
šeno novou výmalbou a výměnou podla-
hových krytin.

Poděkování patří všem zhotovitelům, 
kteří se na opravě za téměř milion korun 
podíleli – Jan Soukup, Meziměstí – Viž-
ňov (oprava střechy), Martin Hána, Hro-
nov  (světla  a  elektroinstalace)  a  Luboš 
Kalousek,  Náchod  (demontáž  vzducho-
techniky, sádrokartonů a dveří).

MŠ Březinova
Během letních prázdnin proběhla opra-

va podlahy ve třídě, kde je položena nová 
vinylová podaha a v herně pak kombina-
ce vinylu s kobercem.

Od konce května do začátku srpna pro-
bíhaly práce na výměně kotlů. Původní 
plynové atmosferické kotle z roku 1993 
už dosluhovaly, a byly proto nahrazeny 
novými  výkonnějšími  plynovými  kon-
denzačními kotly. V jedné místnosti škol-
ky, která byla poddimenzovaná, docháze-
lo ke špatnému ohřevu otopného tělesa, 
proto proběhla oprava topných rozvodů 
v celém objektu. S výměnou kotlů proběh-
ly drobné stavební úpravy a úpravy elekt-
roinstalace a regulace vytápění objektu. 

Opravy, které si z rozpočtu města vyžá-
daly bezmála 800 tis. Kč, provedli Ludvík 
Kaválek, Červený Kostelec (podlahy) a To-
máš Peroutka, Náchod (opravy zdroje tep-
la a opravy topných rozvodů).

Investice v náchodských základních školách

MŠ Myslbekova, pracoviště U Kočovny
V červenci probíhala oprava sociální-

ho zařízení a technické místnosti v bu-
dově odloučeného pracoviště U Kočovny. 
V  obou  místnostech  jsou  nové  omítky, 
elektrické rozvody, rozvody vody a kana-
lizace, nové zařizovací předměty, obkla-
dy a dlažba. V technické místnosti je nový 
sprchový kout pro personál a nový boj-
ler. Zhotovitelem oprav za 273 tis. Kč je 
náchodská firma ENTAZE s. r. o., Náchod.

Nové jídelní výtahy v MŠ Vítkova 
a MŠ Havlíčkova

V investicích do náchodských škol my-
slí město Náchod i na školní jídelny, které 
jsou nedílnou součástí jejich chodu. V ma-
teřských  školách  Vítkova  a  Havlíčkova 
byly proto během letních prázdnin vymě-
něny staré jídelní výtahy za nové nerezo-
vé. Jednalo se o kompletní výměny kabin 
výtahů, výtahových strojů, svislých ša-
chetních bariér, elektroinstalace a kom-
pletní zednické začištění. Obě investice 
za v součtu 734 tis. Kč provedla firma RP 
výtahy s. r. o., z Českého Meziříčí.

I ve školních jídelnách bude vše připra-
veno na zahájení školního roku a nové 
i staronové strávníky

Oprava střechy MŠ Vančurova
V  letošním roce proběhla v několika 

etapách oprava střešního pláště na bu-
dově Mateřské školy ve Vančurově ulici. 
V zimních měsících byla provedena izola-
ce stropu a šikmých částí podkroví fou-
kanou izolací. Toto opatření již v průběhu 
zimního období výrazně zlepšilo tepelné 
vlastnosti celého objektu. 

Od začátku letních prázdnin byla na-
plánována oprava střešní krytiny. Dožitá 
krytina z asfaltových šindelů byla nahra-
zena hliníkovými šablonami a na střeš-
ním plášti byly vyměněny veškeré klem-
pířské prvky. 

Opravu za  téměř 444  tis. Kč provedl 
pan Jan Soukup, Vižňov.

Nová  krytina  z  hliníkových  šablon 
a provedení opravy zaručuje dlouhou ži-
votnost střešního pláště.  
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Spojením knihovnic a učitelek v loňském roce vznikla a pra-
videlně se setkávala pracovní skupina, která se věnuje rozvoji 
čtenářství v našem kraji. Proč je čtení textů a knih pro náš vý-
voj důležitý? Čtením trénujeme pozornost, představivost, paměť  
a rozvíjíme slovní zásobu. Však se také říká, umět číst texty rov-
ná se umět číst svět.

Jak skupina pracuje? Členky popsaly příležitosti ve čtenářství 
mezi dětmi a žáky a na základě vlastních zkušeností uspořáda-
ly dva semináře, ve kterých představily, jak rozvíjet čtenářskou 
gramotnost atraktivní formou.

Existuje totiž několik desítek výukových metod, jak podporo-
vat čtenářství. Od skládankového učení, řízeného čtení, T-grafu, 
pětilístku, rybí kosti, podvojného deníku, až po práci s hrdinou  
a jeho kladnými a zápornými vlastnostmi. Zájem o workshopy 

Zástupci projektů Rozvoje vzdělávání na místní a krajské 
úrovni realizované Místními akčními skupinami na Náchod-
sku, Jaroměřsku a Broumovsku společně s Královéhradeckým 
krajem pořádají již druhý ročník konference Učení pro život, 
která do regionu přivádí vizionáře i odborníky na vzdělává-
ní a má významný dopad na rozvoj a podporu pedagogů v na-
šem kraji. 

Letošní ročník se koná ve dnech 19.–20. září 2019 v klášteře 
v Broumově a smyslem je společné učení pedagogů, odborníků, 
rodičů a dalších zájemců o vzdělávání. Jednotícím zadáním pro 
všechny zúčastněné je pod vedením lektorů přijít na to, „Co to 
znamená (se) učit spolu?“

„Díky spolupráci můžeme vnést do výuky a práce s novou gene-
rací potřebné inovace. V globální ekonomice je vzájemná inspirace 
klíčovou kompetencí. Pokud chceme, aby naše děti jednou obstály, 
máme právě teď šanci investovat naši energii do aktuálních metod 
učení a opravdového rozvoje našich potomků,“ říká Lada Nevečeřa-
lová, ideová zakladatelka konference za Náchodsko z MAS Stolo-
vé hory a Mezi Úpou a Metují. 

„Po oba dny vystoupí řada zajímavých lektorů jako je například 
uznávaná filozofka Anna Hogenová nebo hosté ze Slovenska Anna 

Konference Učení 
pro život Broumov 2019: 
Dvoudenní festival otázek a odpovědí nejen 
pro pedagogy

Zelenková a Viktorie Dolinská, odbornice na interkulturní komuni-
kaci a kompetence. Přijedou i odborníci na kritické myšlení a me-
diální gramotnost novináři Silvie Lauder a Petr Nutil, což je v in-
formační společnosti velmi důležité,“ doplňuje Michaela Baxová 
z MAS Broumovsko. 

„Pilířem  konference  jsou  čtyři  hodinové  přednášky  
a 16 workshopů s tématy jako inovativní vzdělávací metody 
Charnga a Wanda, vzájemné učení, formativní hodnocení, čte-
nářství, kariérové poradenství, jóga nebo zdravá strava,“ říká 

„Jsem velmi ráda, že kraj může už podruhé podpořit broumovskou 
konferenci, která je velkou inspirací pro všechny aktivní učitele, ře-
ditele i rodiče, jimž záleží na kvalitě vzdělání a budoucnosti jejich 
dětí. Tato výjimečná událost ideálně zapadá do filozofie kraje – usi-
lujeme o zkvalitnění vzdělávacího procesu prostřednictvím inovací 
ve vzdělávání a vytvářením tvůrčího, povzbudivého a inspirativní-
ho prostředí ve školách,“ dodává Martina Berdychová, náměstky-
ně hejtmana Královéhradeckého kraje.

Doprovodný program zajistí žáci ze základních uměleckých 
škol z regionu. Vystoupí dechový orchestr, taneční soubor, ky-
taristi, swingová formace nebo akordeonový orchestr. Muze-
um papírových modelů představí modely jako výukové prvky 
a Muzeum Pod čepicí zase kreativní výukové pomůcky a insta-
lace. O občerstvení se postarají žáci ze střední školy gastrono-
mie a služeb v Teplicích nad Metují.

„Naší snahou při přípravě konference bylo, aby lektoři i organi-
zátoři tvořili a pracovali v tandemu. Věříme v sílu spolupráce, proto 
i motto konference zní „Propojme své myšlenky“, dodává na závěr 
odborná garantka konference Jana Stejskalová. 

Konferenci pořádají místní akční skupiny Stolové hory, z. s., 
Mezi Úpou a Metují, z. s., Broumovsko+, z. s. ve spolupráci s Krá-
lovéhradeckým krajem v rámci projektů MAP 2 – místních akč-
ních plánů rozvoje vzdělávání v ORP Náchod, ORP Jaroměř a ORP 
Broumov a KAP – krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání 
v Královéhradeckém kraji.

Program konference naleznete zde www.konference-brou-
mov.webnode.cz.

Mgr. Jana Vanišová, Dis.
Hlavní koordinátorka konference a aktivit projektu 
Rozvoj vzdělávání na Náchodsku – MAP 2

byl velký, ve svém volném čase přišlo přes 40 učitelů, knihovníků 
a rodičů, kteří se chtějí ve svém volném čase vzdělávat. I v tom-
to školním roce bude skupina pokračovat dál ve své práci. Chys-
tá návštěvu knižního veletrhu, exkurze do knihoven a také jed-
ná o dalších workshopech, které by vedli renomovaní odborníci.

Jestli i vy máte zájem se rozvíjet ve čtenářství, sledujete prá-
ci skupiny na těchto stránkách: https://www.mas-stolovehory.
cz/mistni-akcni-plan-vzdelavani/.

Skupina pracuje v rámci projektu „Rozvoj vzdělávání na Ná-
chodsku - MAP 2“ (CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009163), který rea-
lizují Místní akční skupiny Stolové hory, z. s. a Místní akční sku-
pina Mezi Úpou a Metují, z. s.

Ing. Anna Špačková, Ph.D.

Učitelky a knihovnice rozvíjí 
na Náchodsku čtenářskou gramotnost dětí a žáků
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Nové technologie přinášejí užitek a ulehčují život, ale jsou 
s nimi spojené také hrozby, které si neuvědomujeme. Na děti 
číhá v online prostředí mnohdy větší riziko než v reálném svě-
tě. Místní akční skupina Stolové hory, z. s. se proto zaměřuje 
na prevenci rizikového chování na internetu.

Kapitán Ondřej Moravčík z Policie ČR přednáší o metodách ko-
munikace žáků ve virtuálním prostoru a formách kyberšikany. 
Debatuje se studenty i s pedagogy o tzv. moderní lásce a o tom, 
co znamenají sociální sítě pro mladistvé, o principech sebepre-
zentace na sítích a jak na nich vnímáme sexualitu. Zmiňuje také 
rizika sextingu a jak jim předejít.

Zároveň na veřejných přednáškách hovoří i k rodičům, kteří 
často nerozumí online světu, ve kterém žijí jejich děti. 

„Jedna z mých dcer v loňském roce poslala intimní fotky svému 
blízkému kamarádovi, který se jimi neváhal pochlubit ostatním. Dce-
ra se z toho sesypala a celý rok jsme to doma pak museli řešit. Nevě-
děli jsme ani vlastně pořádně jak. Po přednášce jsem viděl, že není je-
diná, komu se to stalo a už aspoň tuším, co bychom jako rodiče mohli 
udělat a jak ji hlavně lépe chránit,“ podělil se o svou zkušenost pan 
Josef T., který byl na přednášce v Polici nad Metují.

Aby se podobným situacím předcházelo,  tak pro studenty 
ve spolupráci s Dominikem Macháčkem pořádáme interaktivní 
divadla. V sále se vytvoří falešná virtuální sociální síť a každý 
student se přes svůj mobil stane v přímém přenosu pozorovate-
lem šikany. Po představení je řízená diskuze, ve které jsou zmi-
ňovány pravidla komunikace na síti, morální hodnoty i trestně 
právní přesah.

„Kombinace přednášek a konkrétního osobního zážitku je jedna 
z nejlepších forem prevence v případě mladistvých. Do projektu je za-
pojeno přes 700 žáků ze čtyř středních odborných škol a gymnázia,“ 
vysvětluje paní Anna Špačková, koordinátorka aktivit projektu.

Kyberšikana není tématem pouze v Královéhradeckém kraji, 
proto jsme pozvali přednášet kapitána Pavla Schweinera (E-Bez-
pečí), aby předal své zkušenosti místním pedagogům z policej-
ních vyšetřování v olomouckém kraji. Cílil na prevenci, diagnos-
tiku a řešení kyberšikany. Mluvil o zvláštnostech, nejčastějších 
chybách a úloze školy při řešení problémů.

„Jako pedagožka se denně setkávám s vynalézavostí svých žáků 
a mnohdy ani vlastně nevím, kam možné záznamy ze školních akcí 
mohou doputovat,“ řekla jedna z účastnic akreditovaného semi-
náře.

Projekt „V pasti sociálních sítí“ (19SMP01-0025) je realizován 
za podpory Královéhradeckého kraje.

Ing. Anna Hubáčková, Ph.D., koordinátorka projektu

I vaše dítě je ohroženo 
kyberšikanou, MAS Stolové hory 
proto cílí na prevenci

Kapitán Pavel Schweiner konzultuje s Annou Špačkovou možnosti 
spolupráce v oblasti prevence šikany na sociálních sítí.

Fotoklub Náchod oslaví koncem září své již 95. narozeniny! 
Klub fotografů amatérů byl založen již v září roku 1924. V prů-
běhu doby trvání tohoto spolu došlo k mnoha změnám, jak spo-
lečenských, politických a samozřejmě i technologických. Přes-
to, že je dnešní způsob práce s fotografií úplně jiný, vážíme si 
našich předchůdců a jsme jejich hrdými pokračovateli. Fotoklub 
Náchod, v dnešní podobě, můžete potkávat od roku 2004, kdy 
jsme slavili 80. výročí. V této době jsme dali našemu, do té doby 
neoficiálnímu seskupení oficiální rámec, založili jsme občanské 
sdružení a zahájili četnější činnost. Dnes jsme o celých 15 let 
dál a slavíme 95 let. Držte nám palce, ať všichni společně osla-
víme stovku. Současní členové Fotoklubu Náchod jsou: Pavel Be-
rák, Jana Čížková, Jindřich Klabačka, Jiří Klíma, Miroslav Kolá-
tor, Veronika Michlová, Tomáš Šimek (místopředseda), Monika 
Šimek Fulková, Petr Šulc (předseda) a Roman Unger (místopřed-
seda). Srdečně zveme na naši výroční výstavu, vernisáž se usku-
teční ve čtvrtek 26. září 2019 v 17.00 ve výstavní síni v budově 
ZUŠ v Náchodě.                                Za Fotoklub Náchod Petr ŠULC

FOTOKLUB NÁCHOD SLAVÍ!

Členové Fotoklubu Náchod v Galerii NOLA v Náchodě, stojící zleva: 
Petr Šulc, Veronika Michlová, Jiří Klíma, Miroslav Kolátor, Pavel 
Berák a dole zleva Jindřich Klabačka a Jana Čížková
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Organizace Aufori pomáhá díky projektu Učí se celá rodina 
na území Místní akční skupiny Stolové hory rodičům a jejich dě-
tem v nelehké životní situaci. Během prvních 9 měsíců, kdy tento 
projekt běží, bylo podpořeno v Náchodě, Pavlišově, Malém Poří-
čí, Lipí, Hronově, Zbečníku, Velkém Dřevíči a Polici nad Metu-
jí celkem 22 rodičů a 22 dětí. „Naším cílem je přispívat k tomu, 
aby děti mohly vyrůstat ve svých rodinách a aby se zlepšily je-
jich šance na uplatnění ve společnosti,“ uvedla ředitelka Aufo-
ri, Lenka Matoušková.

Pracovníci Aufori, kteří rodiny navštěvují v jejich domácím 
prostředí, pomáhají při doučování dětí, zprostředkovávají od-
bornou pomoc v psychologické nebo dluhové poradně. Cílem 
programu je, aby mimo jiné došlo ke zlepšení školních výsledků 
dětí, snížení jejich školní absence či posílení hygienických návy-
ků. „Díky Aufori se podařilo pomoci vnučce dokončit povinnou 
školní docházku hlavně díky doučování a dostala se na střední 
školu“, děkuje paní z Náchodska. 

Podpora se však týká i rodičů, neboť dítě se může cítit kom-
fortně jen v prostředí se stabilizovanou sociální situací a s fun-
gujícími pravidly. Podle vedoucí programu na Náchodsku, Ven-
duly Bubelové, „se stal projekt Učí (se) celá rodina v regionu MAS 
Stolové hory důležitou součástí systému pomoci ohroženým ro-
dinám. Díky dobře navázané spolupráci s rodinami, oddělením 
SPOD v Náchodě a dalšími institucemi mohou pracovnice Aufo-
ri efektivně pracovat na zlepšování kvality života zapojených 
rodin.“ 

MAS Stolové hory tento dvouletý projekt podpořila částkou 
ve výši téměř 1,7 milionu korun. Vzhledem k velkému zájmu 
klientů chce Aufori v programu pokračovat i po roce 2020, a tak 
organizace požádala o další podporu. V průběhu letních prázd-
nin členové MAS rozhodli o tom, že navazující program podpoří 
opět částkou přesahující 1,5 milionu korun, neboť si uvědomují, 
jak důležité je podporovat projekty v sociální oblasti.

Mirka Soldánová

Rodina je základ regionu 
MAS Stolové hory

Místní akční skupina Stolové hory, z. s.
Masarykovo nám. 98, 549 54 Police nad Metují
kancelář: Náměstí 102, 549 32 Velké Poříčí
www.mas-stolovehory.cz

 V Londýně se 7. srpna udělovaly ceny World Beer Awards, 
určené pro nejlepší piva světa. Náchodský Pivovar PRIMÁTOR 
si odtud přivezl zlato. Pivovar uspěl stejně jako v loňském roce 
se svrchně kvašeným pivem PRIMÁTOR Stout. Londýnského fi-
nále prestižní soutěže se zúčastnilo na 3500 piv z celého světa.

 „Každá obhajoba je složitá. Vyhrát můžete, ale vyhrát podruhé 
za sebou ve stejné kategorii to znamená, že vítězství nebyla náho-
da. Navíc my na náhody v Náchodě nevěříme,“ okomentoval po ná-
vratu z Velké Británie úspěch Petr Kaluža, ředitel a sládek ná-
chodského pivovaru.  

 World Beer Awards spolu patří k nejprestižnějším degustač-
ním akcím na světě. Londýnskému finále předcházela kontinen-
tální kola. „Už na této úrovni jsme zaznamenali úspěch. Hned pět 
našich piv si odneslo titul Country Winners. Uspěla naše IPA, Tchy-
ně, Weizen, šestnáctka a samozřejmě Stout, který postoupil do finá-
le,“ vyjmenoval ředitel a sládek pivovaru.

Úspěch a čest pro náchodský pivovar byla i účast Petra Ka-
lužy mezi porotci. „U každého stolu bylo deset porotců. Já seděl  
u stolu číslo čtrnáct. K posuzování jsme měli čtyři kategorie,“ uvedl. 
Jedním dechem však ujistil, že jednou z regulí soutěže je pravi-

Pivovar PRIMÁTOR 
se Stoutem
potvrdil loňský úspěch na World Beer Awards

dlo, že hodnotitel nikdy nesmí potkat své pivo. Je tak zajištěna 
objektivita a regulérnost soutěže. „Je to osvobozující fakt. Navíc 
piva se hodnotí naslepo, porotci nevědí, jaký vzorek právě ochutná-
vají,“ dodal Kaluža. 

PRIMÁTOR STOUT (Irish Stout ) 
Vyladěnou kombinací šesti druhů sladů vzniklo tmavé pivo ir-

ského typu plné harmonie i kontrastů. Jemné a intenzivní aro-
ma oříšků, čokolády a karamelu se snoubí a zároveň hádá s drs-
nou chutí pražených sladů a suchým dozníváním ovsa. Dokonalý 
estetický vjem uzavírá hebká hustá pěna. Obsah alkoholu (obj.) 
4,7 %. S případnými dotazy se obracejte na Ing. Petra Kalužu  
– petr.kaluza@primator.cz. 

Za Pivovar PRIMÁTOR a.s. Petra Kulhavá.    

Sociální rekondice 24.–26. 6. 2019 
„PROTI SAMOTĚ“ v Deštné v Orlických horách na chatě Prim.
1. den – odjeli jsme veřejnou dopravou z autobusového nádra-
ží z č. 1 v 8.40 s přestupem v Novém Městě n. M., do Deštného 
v Orlických horách. Ubytovali se opět na chatě Prim, kde nás 
vítali Štěpánovi. Po dobrém obědě a odpočinku přijela na pozvá-
ní p. Otty Volhejna nevidomá paní Renata Moravcová se svým 
vodícím psem. Byli jsme plně zaujati osudem paní Renaty, která 
v mládí měla několik těžkých operací, diabetes a později zcela 
oslepla. V té době měla malého synka, zůstala samoživitelkou. 
Situace je o tolik těžší, že na malém městě, kde bychom očeká-
vali plné porozumění této situace, setkává se s ústrky, nepocho-
pením. Přes to vše neztrácí naději a založila spolek „Doteky na-
děje“, který má pomoci při pořízení vodícího psa pro nevidomé. 
Pořádá setkání, zájezdy a v Dobrušce kavárničku „Ve tmě“. Po-
děkovali jsme paní Renatě za její vroucí vyznání a zveme ji v říj-
nu do Náchoda na besedu. Večer proběhl v očekávání další ná-
vštěvy, v přestrojení a za společného veselí.
2. den – po rozcvičce a dobré snídani jsme se rozjeli na výlet. Nej-
dříve jsme navštívili zámek Potštejn, kde se ale i přes včasnou 
rezervaci prohlídka nekonala, onemocněl průvodce a nechtěli 
jsme čekat do odpoledne. Pokračovali jsme na poutní místo Ho-
mol, kde někteří vystoupali až na vrchol ke kapli. Snědli jsme 
připravený oběd a pokračovali k Neratovu, kde nás hodný pan 
Kováříček vyvezl až ke kostelu. Opět jsme obdivovali usilovnou 
práci Sdružení Neratov, který obnovuje poutní místo a rozvíjí ži-
vot v pohraničí. Pečuje o osoby s mentálním postižením, dává 
práci lidem, podporuje pěstounské rodiny. Po občerstvení jsme 
pokračovali Orlickými horami na Šerlich, k Masarykově chatě, 
kde jsme si prohlédli z výšky krásu krajiny pod námi. Poděkovali 
jsme panu Kováříčkovi, řidiči autobusu ze Skuhrova nad Bělou, 
za opět příjemné a několikrát překvapivé výhledy a pochopení 
pro ZP. Po rehabilitačním cvičení s paní Ivou Patočkovou a dob-
ré večeři jsme si udrželi dobrou náladu po celý večer.
3. den – po rozcvičce a bohaté snídani jsme se prošli po Dešt-
ném, zakoupili pár suvenýrů u řezbářů, v pekařství, poobědvali. 
Poseděli jsme v kavárničce, zhodnotili průběh tří dnů, provedli 
rehabilitační cvičení, vyrovnali osobní účty za pobyt a krátkou 
procházkou jsme se loučili s Deštným v Orlických horách. Při 
společné večeři jsme poděkovali panu Štěpánovi za desetileté vy-
nikající pohostinství, všem přítomným za dobrou náladu a chys-
tali se na odjezd znovu veřejnou dopravou, opět s přestupem 
v Novém Městě nad Metují. V Náchodě jsme byli v 19 hodin, kde 
na účastníky čekaly rodiny.

Všichni hodnotili opět zdařilou rekondici, kterou i přes váž-
ný zdravotní stav zvládli. Děkujeme za laskavý přístup k zdra-
votně postiženým seniorům, řidičům horských autobusů. Celo-
denní výlet bude částečně hrazen z dotace Města Náchod, také 
velmi děkujeme. Účastníci si platili celý pobyt a stravu sami. 

V rámci 10 let rekondice v Deštném v Orlických horách jsme  
v letech 2010–2019 absolvovali společně deset výletů a celoden-
ních zájezdů.         Za organizátory: Olga Frühaufová – předsedkyně  

Sdružení zdravotně postižených
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PLAVECKÁ SOUTĚŽ MĚST

28. ročník Plavecké soutěže měst dává příležitost ke startu vodomilům všech  
věkových kategorií. Každý z vás má možnost vyzkoušet si svoji aktuální formu  

na stometrové trati a stát se na chvíli „reprezentantem“ svého města.

Podrobnější informace o této soutěži propagující kondiční plavání najdete  
na webových stránkách České asociace Sportu pro všechny

ZÚČASTNÍTE SE?

středa 2. října 
2019

www.caspv.cz/cz/plavecka-soutez-mest

 Pokud máte zájem se jen naučit bruslit nebo již umíte a po-
třebujete se v této sportovní dovednosti zdokonalit, tak ne-
váhejte a připojte se k nám co nejdříve.  Bruslíme v neděli 
dopoledne, přesné termíny najdete na stránkách Zimního 
stadionu v Náchodě nebo na našich internetových strán-
kách www.burusleniskola.cz, kde najdete i další informa-
ce o nás a kde se můžete i přihlásit.  Našich hodin se mo-
hou účastnit všechny věkové kategorie, pokud bude zájem, 
mohou s námi bruslit i dospělí, ale jsme tu hlavně pro ty 
nejmenší, kteří se s ledem teprve seznamují. 
Tuto aktivitu můžeme realizovat jen díky podpoře Města 
Náchoda, které nám pronajímá dotovanou ledovou plochu 
a pak díky našim sponzorům, ke kterým patří tradičně ze-
jména Saar Gummi Czech, s.r.o.  a Atas elektromotory Ná-
chod a.s.
Bruslíme pro radost.                                    Za trenérský tým

Ludmila Kuldová, předsedkyně klubu

Náchodská škola bruslení 
je opět tady
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PROGRAM NA KUŽELNĚ SKK PRIMÁTOR NÁCHOD – září 2018
1. kuželkářská liga žen: (hrací den – sobota)
  14. 9. 2019  11.00  SKK Primátor Náchod A  – KK PSJ Jihlava
2. kuželkářská liga mužů : (hrací den – sobota)
  7. 9. 2019  10.00  TJ Červený Kostelec – TJ Lomnice
  21. 9. 2019  10.00  TJ Červený Kostelec – KK SDS Sadská
  28. 9. 2019  10.00  TJ Červený Kostelec – TJ Sokol Kdyně
2. kuželkářská liga žen: (hrací den – sobota)
  21. 9. 2019  14.00  SKK Primátor Náchod B – SKK Jičín
  28. 9. 2019  14.00  SKK Primátor Náchod B  – TJ Sparta Kutná Hora
3. kuželkářská liga mužů: (hrací den – sobota)
  14. 9. 2019  15.00  SKK Primátor Náchod A  – KK Konstruktiva Praha
Východočeská divize: (hrací den – pátek)
  13. 9. 2019  17.00  SKK Primátor Náchod B  – TJ Zálabák Smiřice A
  27. 9. 2019  17.00  SKK Primátor Náchod B  – START Rychnov n. Kn. B
Východočeská soutěž: (hrací den – pátek)
  26. 9. 2019  17.00  SKK Primátor Náchod D – TJ Červený Kostelec D – POZOR ČTVR-
TEK 
  27. 9. 2019  19.00  SKK Primátor Náchod C  – TJ Třebechovice B
  4. 10. 2019  17.00  SKK Primátor Náchod C  – SKK Primátor Náchod D

Dva mítinky světové série a to v Itálii 
a SRN absolvoval úspěšně hendikepovaný 
plavec Petr Frýba. Nejprve WPS World Se-
ries v Lignano Sabbiadoro a následně IDM 
Berlín 2019. 

Na jeho úspěších se podílí jednak tre-
nér Delfínu Náchod pan Pavelka  a pak 

Úspěchy plavce Delfínu Frýby 
ve Světové sérii hendikepovaných

také pan Nevrkla – šéftrenér reprezenta-
ce ČR tělesně postížených plavců.

V Itálii zvítězil 16letý Frýba ve své kate-
gorii S8 ve dvou disciplinách a to na 100 m 
volný způsob (VZ) a 100m znak. Na 100 m 
motýl pak přidal stříbro a na 400m VZ 
bronz. Jeho nejhodnotnějším výkonem se 
stala kraulařská stovka časem 1:06,84 re-
prezentujicí 703 bodů FINA.

V  Berlíně  dosáhl  na  tři  šestá  místa  
– v disciplinách 100m motýl, 100m znak 
a 400m VZ.

Frýba  je  držitelem  českých  rekordů  
v 5 disciplinách kategorie S8 a má již zajiš-
těnu nominaci na mistroství Evropy, kte-
ré se koná příští rok na Madeiře.             (pj)

Plavecká škola 
Náchod pořádá
SOBOTNÍ KURZY PLAVÁNÍ 
PRO DĚTI VE VĚKU 6–15 LET
Zahájení:  září 2019
Cena celoročního kurzu plavání 
(30 lekcí) ve školním roce 2019/20 
je 3 000 Kč. 

Kontakt a přihlášky:   
Jana Osobová
email: 
plaveckaskola@sportnachod.cz
tel.: 604 159 042

Krytý plavecký bazén v Náchodě je pro 
návštěvníky v letošní sezoně otevřen již 
od  29.  července.  Milovníci  plavání  tak 
mohli  využít  jeho  provozu  již  během 
prázdnin. Aby byl na další sezonu bazén 
opět o něco příjemnější a modernizován, 
proběhly zde při odstávce během červen-
ce nemalé investice za téměř 1,65 mil. Kč. 
Jednou z nich je rekonstrukce osvětlení. 
V podhledu po delších stranách malého 
i velkého bazénu byla instalována nová 
LED svítidla s asymetrickým svícením. Ta 
jsou vybavena elektronickým předřadní-
kem,  který  umožňuje  regulaci  svítidel  
v rozsahu 1–100 %. V krytém plaveckém 
bazénu jsou přednastavené čtyři intenzi-
ty osvětlení, které je možné ovládat buď 
pomocí dotykového panelu v místě stá-
vajícího ovládání nebo i přes webové roz-
hraní  tzn. na dálku,  třeba z mobilního 
telefonu nebo tabletu. Při plném výkonu 
LED svítidel je vypočítaná úspora el. ener-
gie oproti původním výbojkovým svíti-
dlům ve velkém bazénu a zářivkovým sví-

zve všechny příznivce plavání na Plavec-
kou soutěž měst dne 2. října 2019 (stře-
da) 500x100 m. Každý účastník poplave 
na čas trať 100 m libovolným stylem. Po-
čítá se 250 nejlepších výkonů. Soutěž není 
formou štafety, plave se v jedné dráze vy-
členěné po celý den (dle otevírací doby – 
čas bude upřesněn). Každý účastník do-
stane diplom.

Náchoďáci, přijďte podpořit svoje město! 
Srdečně zve Kateřina Beranová 

– ředitelka SZMN

Novinky v náchodském bazénu
tidlům v malém bazénu o více než 65 %. 

„Při normálním provozu, kdy není potřeb-
ný plný výkon svítidel, ale jen zhruba 35 % 
výkonu, dosáhne úspora el. energie dokonce 
77,58 %,“ upřesnil pozitiva nové technolo-
gie, kterou do náchodského bazénu doda-
la firma NORDIC LIGHT s. r. o., Praha, sta-
rosta Jan Birke. 

Další změnou k lepšímu je částečná vý-
měna vnitřních dveří. Vlivem prostředí 
byly staré ocelové zárubně s obyčejnými 
dveřmi značně zkorodované a tak proběh-
la výměna za hliníkové, které lépe odo-
lávají agresivnímu prostředí bazénu. Cel-
kem vyměnila náchodská firma DOMIVO, 
s. r. o., 11 hliníkových dveří a troje klasic-
ké interiérové dveře do kanceláří bazénu.

KRYTÝ PLAVECKÝ 
BAZÉN v Náchodě

 

VEŘEJNÉ   BRUSLENÍ 
ZÁŘÍ 2019 

 Neděle 1. 9. 2019 

od 14.00 hod. do 16.00 hod. 

 Neděle 8. 9. 2019 

od 14.00 hod. do 16.00 hod. 

 Sobota 14 .9 .2019 

od 14.00 hod. do 16.00 hod. 

 Neděle 15. 9. 2019 

od 15.00 hod. do 17.00 hod. 

 Sobota 21. 9. 2019 

od 14.00 hod. do 16.00 hod. 

 Neděle 22. 9. 2019 

od 14.00 hod. do 16.00 hod. 

 Neděle 29. 9. 2019 

od 15.00 hod. do 17.00 hod. 

 

 

 

 
www.zimni-stadion-nachod.cz                                                  zimni.stadion@mestonachod.cz                        
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v září 2019 v Regionálním muzeu Náchod
Přehled kulturních akcí

Státní zámek Náchod

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. Součástí je rovněž ojedinělá expozice figurek 
vojáčků čsl. armády první republiky v miniatuře. Měli jsme se 
bránit – 1938 modeláře a sběratele Lubora Šušlíka. Organizova-
né výpravy lze objednat na tel. čísle 491 433 722 nebo na e-mailu 
muzeumna.expozice1@seznam.cz. Otevřeno denně mimo pon-
dělí 9–12, 13–17 hod.

Tužme se!
150 let Sokola v Náchodě
Muzeum Náchodska si vás dovoluje pozvati na výstavu věnova-
nou slovutnému sokolskému spolku, kterýž v proslulém městě 
Náchodě působnost svou zahájil již před 150 léty. Výstava, insta-
lovaná v Broučkově domě na Masarykově náměstí čp. 18, bude 
trvati až do 29. září 2019. Navštíviti ji lze denně mimo pondě-
lí 9–12, 13–17 hod. 

150 let Sokola v Náchodě – komentovaná prohlídka výstavy 
V úterý 10. září a 24. září proběhne v Broučkově domě na Masa-
rykově náměstí čp. 18 od 15 hodin komentovaná prohlídka vý-
stavy Tužme se! Výstavou vás provede její autorka Mgr. Maria-
na Poláková, Ph.D. Všechny srdečně zveme!

48. ročník Ratibořického mapového okruhu
Výstava fotografií
Muzeum Náchodska společně se Sekcí fotografů regionu Náchod, 
Městským klubem v Novém Městě nad Metují a městem Náchod 
zve do výstavní síně na rohu Tyršovy a Zámecké ulice v Náchodě 
na výstavu soutěžních fotografií. Slavnostní vernisáž a vyhláše-
ní výsledků mezinárodní soutěže „48. ročníku Ratibořického ma-
pového okruhu“ se uskuteční v sobotu 7. září 2019 ve 13.30 ho-
din. Následovat bude setkání s Konstantinem Korovinem a jeho 
fotografiemi z Japonska, jež proběhne v přednáškové síni Pranýř 
na Masarykově náměstí čp. 1. Výstava potrvá od 8. do 22. září, 
otevřeno denně mimo pondělí 9–12, 13–17 hod.

Šestý muzejní sedánek v roce 2019 
Nadregionální přesah některých událostí 
za Protektorátu v Náchodě
Ve středu 4. září 2019 proběhne v přednáškové místnosti Sta-
ré radnice, Masarykovo náměstí čp. 1 v Náchodě od 17 hodin 
další z cyklu muzejních sedánků, tentokrát věnovaný připome-
nutí některých událostí v Náchodě a jeho okolí v nelehké pro-
tektorátní době. Opomenut nezůstane např. požár náchodského 
skladiště pohonných hmot na konci srpna 1941 a následné per-
zekuce, neznámá tragédie Náchodska z doby prvního stanné-
ho práva, běloveské události a odplata za ně, k níž došlo zane-
dlouho v květnových dnech roku 1945 v náchodském pivovaru 
apod. Besedovat s vámi bude historik PhDr. Václav Sádlo. Všich-
ni jsou srdečně zváni!

Sedmý muzejní sedánek v roce 2019 
Vízmburk – život na hradě v zrcadle archeologie
Ve středu 2. října 2019 proběhne v přednáškové místnosti Staré 
radnice, Masarykovo náměstí čp. 1 v Náchodě od 17 hodin další 
z cyklu muzejních sedánků, tentokrát věnovaný hradu Vízmbur-
ku. Hrad Vízmburk byl v 70. a 80. letech 20. století pro množství 
archeologických nálezů, které vypovídají o každodenním životě 
na středověkém hradě i jeho zániku, nazýván Východočeskými 
Pompejemi. Poodhalte s námi tajemství tohoto hradu, jeho archi-
tektury, dávné minulosti i záchrany této gotické památky, která 
se řadí k nejstarším v našem regionu. Besedovat s vámi bude ar-
cheolog Mgr. Jan Košťál. Všichni jsou srdečně zváni!

Pevnost Dobrošov a Festival zážitků
Rozestavěná dělostřelecká tvrz, součást čs. pohraničního opev-
nění z let 1935–1938 s rozsáhlým podzemím. V současné době 
probíhá dlouhodobě avizovaná plánovaná revitalizace pevnost-
ního areálu, během níž je pevnost uzavřena. Volně přístupná 
zůstává naučná stezka dobrošovské pevnosti, k jejíž návštěvě 
zveme. Jako alternativu k návštěvě pevnosti můžeme doporu-
čit srub N-S 82 Březinka (www.brezinka.cz) a muzeum Kahan 
III (www.kahan3.cz). V sobotu 21. září také proběhne v zámec-
kém areálu v Adršpachu slavnostní zakončení Festivalu zážit-
ků, který ve spolupráci s organizací Branka, o.p.s. v letních mě-
sících probíhal rovněž v prostorách kolem dobrošovské pevnosti.

Mezinárodní den archeologie v Muzeu Náchodska
Muzeum Náchodska se i letos připojí k Mezinárodnímu dni ar-
cheologie, který se uskuteční v sobotu 19. října 2019 v budově 
stálé expozice Muzea Náchodska v Broučkově domě na Masary-
kově náměstí čp. 18 a ve Staré radnici čp. 1 v době od 10 do 17 
hodin. Celodenní program bude plný aktivit pro děti, které si bu-
dou moci zábavnou formou vyzkoušet činnost archeologů a dal-
ších odborných pracovníků.
Program dne archeologie bude spojen s oslavami 140 let od za-
ložení muzea, v jejichž rámci si zájemci budou moci prohlédnout 
nejstarší přírůstky z archeologických sbírek muzea. V 11 hodin 
bude představen „zlatý poklad“, jeden z největších pravěkých 
zlatých depotů v ČR. 

Hana Koblížková-Šálová:  
Náchod v obrazech a fotografiích

Ve dnech 4. října až 3. listopadu 2019 proběhne v Broučkově 
domě na Masarykově náměstí čp. 18 výstava obrazů a fotografií 
Hany Koblížkové-Šálové. Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 3. říj-
na 2019 od 17 hodin. Všichni jsou srdečně zváni!

V měsíci září nabídne náchodský zámek návštěvníkům od úterý 
do neděle (9–16 hodin) prohlídky Reprezentačních pokojů Picco-
lominiů, Salonů II. zámeckého patra a vyhlídkové věže, terasy 
a středověkého sklepení. 
O víkendech v 10 a 14 hodin bude pro zájemce o faleristiku a nu-
mismatiku otevřena i Expozice řádů, mincí, medailí, šperků 
a vyznamenání, která je spojena s prohlídkou Reprezentačních 
pokojů Piccolominů (v ostatních dnech je samostatná prohlídka 
tohoto speciálního okruhu možná pro objednané skupiny dese-
ti a více osob). 
KULTURNÍ A DALŠÍ AKCE: 

 1. 9. Prohlídka zámecké kaple
Prohlídka raně barokní zámecké kaple Nanebevzetí Panny Marie 
včetně sakristie a kruchty, ve 13 hodin. Vstupné jednotné: 50 Kč .

 7. 9. Kuronské slavnosti 
Celodenní bohatý kulturní program v zámeckém areálu konaný 
na počest Kuronského a Zaháňského vévody Petra Birona – di-
vadlo, hudba, řemeslné trhy, atd.

 7. 9. Ze života na zámku
Prohlídky expozice Na dvoře vévodském s průvodci v kostýmech 
a vyprávěním o životě na zámku a v podzámčí. 
Prohlídky v 11, 13, 15, 16 hodin. Vstupné se nemění.

 7. 9. Pokoje vévody Kuronského po setmění
Na vědomost se dává, že ve večerních hodinách v den oslav pří-
jezdu vévody Kuronského si mohou hosté prohlédnout zámec-
ké komnaty, kde je osobně přijme Petr Biron se svojí manželkou 
Dorotheou von Meden, aby však zámecký správce měl přehled 
o Vaší návštěvě, je nutné ji ohlásit předem na tel.: 491 426 201, 
773 771 818 nebo e-mailem: nachod.objednavky@npu.cz.
Prohlídky se konají ve 21, 21.30, 22, 22.30, 23 hodin.
Vstupné: 150 Kč/plné, 100 Kč/snížené, 400 Kč/rodinné.



26 NÁCHODSKÝ ZPRAVODAJPOHOTOVOST, DÉČKO

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

Stomatologická pohotovost

v obchodním domě Kaufland 
denně 8–20 hodin.

Lékárenská 
pohotovostní služ ba 

   vždy od 15 hodin 
 28. 9. Křemílek a Vochomůrka 
 5. 10. Křemílek a Vochomůrka 
 12. 10. Začarovaný Kašpárek 
 19. 10. Začarovaný Kašpárek 
 26. 10. Křemílek a Vochomůrka 

  7. a 8. 9.   MUDr. Blanka Grummichová  Palachova 1742
    Náchod     724 013 123
  14. a 15. 9.  MUDr. Blanka Hulánová  Smetanova 144
    Nové Město nad Metují  491 428 502
  21. a 22. 9.   MUDr. Milan Hýbl   Hálkova 367
    Náchod    491 428 636
  28. a 29. 9.  MDDr. Tomáš Hýbl  Hálkova 367
    Náchod    491 428 636

AKCE PRO VEŘEJNOST
 sobota 7. září – AHOJ PO PRÁZDNINÁCH

zábavný program v Zámecké aleji v rámci 
Kuronských slavností, hry, hrátky a sou-
těže, drobné vyrábění, sportovní a taneč-
ní aktivity, střelnice, prezentace činností 
jednotlivých oddělení, Tlapíkárny a Ma-
teřského centra 

 neděle 22. září 
– NEBUĎ SNOB – PŘIJĎ NA SN:OB
v angličtině se tomu říká brunch, česky 
jsme to pojmenovali SNídaně:OBěd
evropští dobrovolníci vás zvou na pozd-
ní snídani či brzký nedělní oběd na ná-
chodské náměstí, přijďte s celou rodinou 
seznámit  se  s  novými  tvářemi  Déčka, 
příjemně se občerstvit a zapojit se do zá-
bavných aktivit, pro zájemce bude mož-
nost stát se mentorem některého z dob-
rovolníků

AKCE MC MACÍČEK
 středa 25. září 

– DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
dopoledne od 9 do 11.30 hodin prohlíd-
ka prostor MC MaCíček, volná herna, na-
bídka aktivit, informace Mgr. Jitka Ničo-
vá, tel. 774 635 232, mc@deckonachod.cz

KROUŽKY PRO ŠKOLNÍ ROK 
2019/2020
Do kroužků Déčka se účastníci přihlašují 
elektronicky prostřednictvím webových 
stránek www.deckonachod.cz. Při při-
hlášení do více kroužků je nárok na sle-
vu ze zápisného. 
Opět jsme pro vás připravili širokou na-
bídku  nejrůznějších  kroužků  –  tradič-
ních i úplně nových, podrobnou nabídku 
najdete na našich webových stránkách. 
Kroužky začínají svou činnost po 30. září.

září
PROGRAM

www.decko–nachod.cz

SVČ Déčko Náchod získalo prostřednic-
tvím MAS Stolové hory grant na proro-
dinná opatření, jehož cílem je zabezpečit 
péči o děti tak, aby rodiče mohli dochá-
zet do práce nebo studovat. 

Od  počátku  školního  roku  2018/2019 
zřizujeme v budově Déčka školní druži-
nu s provozní dobou od 13 do 17 hodin. 
Přihlášené děti bude vyzvedávat ze školy 
pracovník družiny a převádět je do Déč-
ka. Děti budou mít možnost v rámci pro-
gramu Družiny navštěvovat pravidelné 
kroužky Déčka za zvýhodněné zápisné. 
Vzdělávací program družiny bude zabez-
pečen kvalifikovanými pedagogy. 

Prázdniny jsou za námi a s nimi letní 
příměstské i pobytové tábory, které Déč-
ko jako tradičně organizovalo. 

Děkujeme  rodičům  za  jejich  důvěru 
a Evropskému sociálnímu  fondu za po-
skytnutou dotaci. Nejvíce bychom chtě-
li poděkovat samotným účastníkům, kte-
rých letos bylo ve 23 táborech přes 600, 
za to, že jsme s nimi mohli prožít báječné 
dny plné dobrodružství a zábavy. 

Děti se naučily mnoho nových doved-
ností, jezdily na kolech, na koních, lezly 
po skalách, vznikla spousta nových přá-
telství, která nás mohou provázet po celý 
život. 

Teď už jsme my, pracovníci Déčka, opět 
v jednom kole a chystáme pro vás zajíma-
vé a kvalitní kroužky. Některé již znáte 
z minulých let, jiné jsou úplně nové. Věří-
me, že si z naší nabídky vyberete a zapojí-
te se mezi nás. Vaše Déčko Náchod

Běh pro Hospic 2019
Oblastní charita Červený Kostelec zve všechny sportovní 
příznivce na další ročník benefiční akce Běh pro Hospic. 
V letošním roce můžete svou účastí podpořit budování nového 
zázemí pro Mobilní hospic Anežky České. Opět budou připraveny 
tratě pro dospělé i dětské běžce v různých kategoriích. Nejdelší 
trať – běh na 10 km – bude bodována v rámci seriálu běžeckých 
závodů PRIMÁTOR CUP, jehož součástí se Běh pro Hospic opět 
stal díky generálnímu partnerovi, Primátoru a.s.
Tváří letošního běhu se stal spisovatel Michal Viewegh.
Akce bude odstartována v sobotu 21. září 2019 u střediska 

volného času Háčka, 
Manželů Burdychových 245 
v Červeném Kostelci. Pro 
detailní informace a online 
registraci navštivte stránky: 
www.behproshopic.cz. 
Dopředu registrovaní běžci 
obdrží malý dárek.
Jan Kordina, Oblastní charita 
Červený Kostelec
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Církve v Náchodě
Církev československá husitská
Husův  sbor, Raisova 806, 547 01 Náchod,  farář ThDr.  Stani-
slav Švarc, ThD. Kontakt mobil: 420 776 736 885, 420 604 929 825,  
e-mail: stanislav.svarc@volny.cz. Úřední hodiny: středa 15–17 
hod. Kolumbárium otevřeno denně 9–17 hodin. Pravidelné bo-
hoslužby se konají v neděli 8.15 hod. Biblické hodiny ve čtvrtek  
16 hodin. Místo konání Farská síň CČSH, vchod Raisova ul., Náchod.
Římskokatolická farnost – děkanství Náchod
Masarykovo náměstí 75, 547 01 Náchod. Kontakty: kancelář 
491 428 355, děkan P. Mgr. Zdeněk Kubeš 737 383 752, farní 
vikář jáhen František Filip 733 399 508 a pomocný duchovní 
P. Václav Hejčl 776 283 073, www.nachod.farnost.cz, e-mail: far-
nost.nachod@tiscali.cz. Úřední hodiny: pondělí a čtvrtek 9.00–
11.00 a 15.00–17.00, úterý, středa a pátek 9.00–11.00, v jinou 
dobu po předchozí domluvě. Bohoslužby v kostele sv. Vavřince: 
pondělí 7.00, úterý 18.00, středa 16.00, čtvrtek 7.00, pátek 18.00,  
sobota 7.30 a v 18.00 s nedělní platností, neděle 7.30, 9.00 a 18.00. 
Mše svaté pro děti a mládež jsou slouženy v kostele sv. Michaela 
v neděli v 10.15. Mše svatá v neděli 1. září v kostele sv. Michaela 
bude zaměřena na nastávající nový školní rok. Příležitost ke svá-
tosti smíření se naskýtá půl hodinu přede mší svatou a v pátek 
hodinu přede mší svatou. Modlitební setkání v kostele sv. Micha-
ela probíhá každý druhý čtvrtek od 19.00. Od 11. září budou pra-
videlně každou středu na děkanství probíhat Alfa kurzy. 

P. Zdeněk Kubeš, děkan 
Českobratrská církev evangelická
Purkyňova 535, farář Mgr. Marek Bárta, mobil: 604 892 182, e-mail:  
nachod-sonov@evangnet.cz. Konzultační hodiny, objednání rozhovoru 
či návštěvy faráře kdykoliv po telefonické domluvě. Od neděle 15. 9. 
opět dvojí bohoslužby – ve sborovém domě v Náchodě od 9.00 hodin 
(není-li uvedeno jinak) a v kostele v Šonově od 10.30 hodin. V neděli 
8. 9. společné bohoslužby pro celý sbor s vysluhováním svaté večeře 
Páně v kostele v Šonově od 10.00 hod. V neděli 22. 9. zájezd do sbo-
ru v Horní Krupé, bližší informace u bratra faráře a na webových 
stránkách sboru. Bohoslužby v diakonickém středisku Betanie 13. 9.  
a 27. 9. vždy od 14.00 hodin. Ve čtvrtek 26. 9. bohoslužby v Domo-
vě důchodců v Náchodě od 9.30 hod. Biblická hodina v Harmonii 
ve čtvrtek 12. 9. od 9.30 hod. Schůzky dětí na faře v Šonově v pátky  
20. a 27. 9. od 18.00 hod. Od 12. 9. biblické hodiny každý čtvrtek 
od 16.00 hod., místo konání dle dohody. V pátek 13. 9. beseda „Jak 
to bylo s exodem“ s egyptologem Jiřím Hanákem na faře v Šonově 
od 17.30 hod. Přehled všech akcí a aktuální informace naleznete vždy 
na adrese www.nachod-sonov.evangnet.cz.
Církev adventistů sedmého dne
Tyršova 207, budova Sokola – 2. patro  (bývalá Soukromá střed-
ní podnikatelská škola), kazatel Tomáš Špác, 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.  P.  Geldner,  tel.  777  217  968,  
e-mail. nachod@cb.cz. Kazatel senior J. Hofman, tel. 605 973 056, 
kazatel senior RNDr. P. Javornický, CSc., tel. 722 948 196. Bo-
hoslužby v neděli v 9.30 hodin, Rozhovory nad Biblí ve středu 
od 18.30 hodin. Více na www.cb.cz/nachod.

Sdružení zdravotně postižených
www.szdp–nachod.cz

Senior klub „Harmonie 2“
 čtvrtek 5. 9. od 14 hod. „Španělsko-Andalusie“ – cestopisný 

dokumentární film;
 čtvrtek 12. 9. od 14 hod. „Obdivuhodné Náchoďanky“, aneb 

tři zajímavé životní příběhy, které nám přijde vyprávět a dopl-
ní snímky p. Baštecká; 

Zveme naše členy i všechny sluchově postižené 
na výstavku kompenzačních pomůcek.
Sdružení zdravotně postižených Náchod, z,s., spolu se spolkem 
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR z.s., – základní 
organizace Náchod, p. s., pořádají dne 16. září v klubovně Har-
monie II. od 13 do 16. hod. výstavku kompenzačních pomůcek 
pro sluchově postižené osoby. Účast přislíbila přednášející fir-
ma Reja s.r.o., která provede i kontrolu sluchadel Phonak. 
Pan Vaverka předvede signalizaci bytového zvonku a sluchátek 
na poslech televize. Pro zájemce může provést kontrolu případ-
ně údržbu sluchadel (výměna hadičky, filtru atd.).
Upřesnění: Akce se koná na adrese: Harmonie II., Rybářská 1819, 
Náchod (od nádraží ul. Borskou nahoru za cca 300 m vpravo, 
v budově je výtah.)
Rádi bychom poděkovali Radě města Náchod za schválení po-
třebné služby pro zdravotně postižené SENIOR TAXI.
Tuto přepravu mohou využít i náchodští zájemci o výstavku.

SZdP Náchod, z.s. Olga Frühaufová , Miroslav Čiháček 
SNN v ČR ZO Náchod, p.s. Vratislav Vaverka , Jiří Vondrouš

 středa 18. 9. Zájezd „WROCLAW“, odj. v 6 h. z ul. Za Teplár-
nou, směr Běloves. Vstupy jsou v ceně zájezdu, kapesné v PLN 
si vezměte jen na os. útratu. Svačiny s sebou, společný oběd/ve-
čeře/ není v programu. Návrat do 21 h. Zájezd je plně obsazen.

 čtvrtek 19. 9. Den seniorů v Hradci Králové – celodenní pro-
gram připravila Rada seniorů Královehradeckého kraje a bude-
te se s ním moci seznámit v září na našich vývěskách. Účast zá-
jemců je individuální.

 čtvrtek 26. 9. od 14 hod. „Island – symfonie přírody“, film pro 
nás připravil a promítne p. O. Mach
Na naše programy zveme všechny příznivce klubovny seniorů, 
i když nejsou členy naší organizace. Na vaše návštěvy se těší čle-
nové výboru SČR, MO Náchod.

 Účastníci poznávacího zájezdu v Bořeticích v 1. týdnu: odj.  
1. 9. v 8 hod. ve 2. týdnu: odj. 8. 9. v 8 hod. Odjezd z autobusové-
ho nádraží v Náchodě, sraz na stání V1-V2 15 min před odjezdem.

 Upozornění pro účastníky wellness pobytu v hotelu MAS v Se-
zimově Ústí – přijďte zaplatit zálohu (Kč 2900) do klubovny Har-
monie 2 ve dnech 9., 12., 23. a 26. září vždy od 15.30 do 16 hod. 
Informace obdržíte u p. Z. Taufmanové (tel.: 725 060 351, večer), 
nebo v klubovně Harmonie 2.

  Pro velký zájem o zájezd do Wroclawi,  bude  se  pořádat  
2. zájezd s obdobným programem 4. prosince. Přihlášky a zá-
lohy se budou vyřizovat v klubovně Harmonie 2 od 16. září  
(15.30– 16 hod.) 

 Zájemce o wellness pobyt v Piešťanech, hotel Harmonia od 
15. do 21. 6. 2020 připomínáme na podání závazných přihlášek 
od 2. září v klubovně seniorů vždy v PO a ČT od 15.30 do 16h. 
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Městská knihovna Náchod informuje v září 2019

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

Rozvoz knih
V úterý 3. září se v dopoledních hodinách uskuteční rozvoz knih 
nemocným nebo starším občanům.

Výstavy
Studovna

 IVA HÜTTNEROVÁ
16. září – 16. listopadu. Výstava obrazů a grafik známé herečky, 
malířky a spisovatelky Ivy Hüttnerové. Vernisáž za účasti au-
torky proběhne v pondělí 16. září od 17.00 hodin ve studovně. 
Hala
PRODEJ VYŘAZENÝCH KNIH A GRAMODESEK

 2.–7. září. Prodej knih a gramofonových desek vyřazených  
z našeho fondu. Cena za knihu do 30 Kč dle velikosti a opotřebe-
ní, cena za každou jednu desku 50 Kč.

 VÝSTAVA HUB
16.–17. září. Výstava hub s odbornou poradnou.

 CHARITATIVNÍ BAZÁREK SPOLKU DOKOŘÁN
18.–19. září. Charitativní bazar oblečení, hraček i knih, pořádaný 
spolkem Dokořán, který pomáhá ohroženým rodinám s dětmi.
Dětské oddělení

 ŽÍT SI SVŮJ SEN, ANEB MOJE VYSNĚNÉ POVOLÁNÍ
2.–30. září. Tvorba účastníků knihovnického příměstského tá-
bora 2019.

Setkání s Ivou Hüttnerovou
V pondělí 16. září vás od 17.00 zveme na setkání s Ivou Hüttne-
rovou, které se uskuteční u příležitosti vernisáže výstavy jejích 
obrazů. Herečka je známá z pořadu Domácí štěstí, který autor-
sky vytvářela a moderovala, rovněž jako spisovatelka a malířka. 
Doposud realizovala na 200 autorských výstav u nás i v zahra-
ničí a její obrazy jsou součástí stálých expozic naivního umění 
v Paříži a Hamburku.

Čteme přes koleno
V úterý 17. září proběhne další setkání v rámci projektu Pře-
shraniční mezigenerační integrace. Tentokrát si budeme číst z dět-
ských knih našich prarodičů a vnoučat. Sejdeme se v 15.30 ho-
din ve studovně. Své oblíbené knihy si, pokud možno, vezměte 
s sebou. Je možné přijít i samostatně, dítě i dospělý. Přihlaste 
se, prosím, v knihovně osobně, telefonicky nebo mailem. Těší-
me se na vás.

Výtvarný atelier pro děti – Aťásek
V úterý 17. září se od 15.30 uskuteční první setkání výtvarné-
ho kroužku v novém školním roce. Výtvarnice Anna Maněnová 
se těší na kreativní děti, které rády malují, tvoří, čtou a chtějí se 
každý týden naučit něco nového. Přihlášky přijímáme v dětském 
oddělení. Kurzovné na pololetí je 800 Kč.

Divadelní kroužek Za oponou knihovna
Od 18. září pokračuje v činnosti i divadelní kroužek, který vede 
Mgr. Monika Jelínková. Děti letos budou nacvičovat původní hru 
inspirovanou životem a dílem Boženy Němcové. Počet členů sou-
boru je omezen, kurzovné na pololetí 500 Kč. 

Náchodská univerzita volného času
 23. 9.  prof. RNDr. Vlastimil Dlab, DrSc. Můžeme mít radost 

z matematiky?
Vstup pouze na průkazky NUVČ. Pro ostatní zájemce po ústní 
dohodě s organizátory vstupné 50 Kč.

TÝDEN KNIHOVEN 2019
Dialogy Karla Hvížďaly
V pondělí 30. září pořádáme od 17.00 hodin ve studovně bese-
du s novinářem, spisovatelem a dramatikem Karlem Hvížďalou, 
držitelem Ceny Egona Erwina Kische a Ceny Ferdinanda Perout-
ky, autora rozhovorů s mnoha významnými osobnostmi, napří-
klad s architektkou Evou Jiřičnou, se spisovatelkou a nakladatel-
kou Zdenou Salivarovou a jejím mužem, slavným náchodským 
rodákem Josefem Škvoreckým, s hercem a spisovatelem Jiřím Su-
chým, s dramatikem Josefem Topolem a mnoha dalšími. V sou-
časnosti spolupracuje mj. s časopisem Xantypa a týdeníky Re-
spekt či Reflex. Besedu moderuje novinář Zdenko Pavelka.

 Ivo Jahelka – Písničky zpod taláru
Ve čtvrtek 3. října přivítáme v knihovně JUDr. Ivo Jahelku. Tzv. 
„Zpívající právník“ se  již přes 40 let věnuje zhudebňování za-
jímavých soudních případů či kuriózních příběhů ze všedního 
života. V naší studovně vystoupí od 20.00 hodin s hudebním 
programem, který proloží mluveným slovem nejen na téma hu-
morných situací z právní praxe.
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ZÁŘÍ

ANGRY BIRDS VE FILMU 2
Animovaná dobrodružná komedie, uváděná v českém znění.. Vstupné 3D verze 150 Kč (děti 130 Kč), 2D verze 130 Kč (děti 110 Kč). Mládeži přístupný.

PŘES PRSTY
Nová komedie Petra Kolečka (Vyšehrad, Lajna, Zakázané uvolnění, Padesátka, Masaryk, Okresní přebor a Most!) o lásce pod volejbalovou sítí a hlavně o tom, že člověk sice udělá hodně chyb, ale přes-
to vždycky přijde od života nová šance. Vstupné 130 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let

FLORENCINO KNIHKUPECTVÍ
… aneb knižní revoluce v ospalém městečku. Film oslavující lásku ke knihám je adaptací slavného románu Penelope Fitzgeraldové z roku 1978. České titulky. Vstupné 100 Kč. Doporučená přístup-
nost: od 12 let.

RYCHLE A ZBĚSILE: HOBBS A SHAW
Po osmi filmech má značka Rychle a zběsile svou první samostatnou jízdu. Dwayne Johnson a Jason Statham řádí v akční jízdě, která je o poznání rychlejší a zběsilejší! České titulky.
Vstupné 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

TENKRÁT V HOLLYWOODU
Devátý film kultovního režiséra Quentina Tarantina. Jak se prosadit u filmu na konci zlaté éry Hollywoodu – v roce 1969 v Los Angeles? Drama i komedie, s českými titulky.
Vstupné 130 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

YESTERDAY
Ještě včera všichni znali Beatles. Dneska si ale jejich písničky pamatuje jediný člověk. Originální a hravá komedie o muzice a lásce. České titulky. Vstupné 110 Kč. Mládeži přístupný.

TO: KAPITOLA 2
TO končí… V pokračování nejúspěšnějšího hororu všech dob, se do města Derry vrací zlo a členové Klubu smolařů spojují své síly na místě, kde to všechno začalo. Hororový mysteriózní thriller, uvá-
děný s českými titulky. Vstupné 130 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

SPIDER-MAN: DALEKO OD DOMOVA
Po událostech filmu Avengers: Endgame musí Spider-Man čelit novým výzvám ve světě, který se navždy změnil… Akční dobrodružný film, který uvádíme v českém znění.
Vstupné 100 Kč. Mládeži přístupný.

LVÍ KRÁL
Simba se vrací… Nová verze slavné animované disneyovky. Dobrodružný rodinný film z africké savany, kde se narodil budoucí panovník všeho živého. České znění. Vstupné 100 Kč. Mládeži přístupný.

HODINÁŘŮV UČEŇ
Pohádka o lásce, kterou ani čas nezastaví - přináší zábavu i klasický pohádkový příběh o boji dobra a lásky se zlem, lakotou a podlostí. V hlavních rolích Viktor Preiss, Jaroslav Plesl, Václav Neužil, 
Jana Plodková, Miroslav Krobot, Michal Balcar a Dana Droppová. Režie : Jitka Rudolfová. Vstupné 120 Kč. Mládeži přístupný.

BOUŘLIVÉ VÝŠINY
Román Na větrné hůrce Emily Brontëové se dočkal nespočtu adaptací, zfilmoval ho Buñuel, Rivette či Wyler. Do osudového příběhu britské literární klasiky se pustila režisérka Andrea Arnold. Čes-
ké titulky. Vstupné 100 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

DIEGO MARADONA
Rebel. Hrdina. Podvodník. Strhující portrét jedné z nejslavnějších a nejvíce kontroverzních osobností vůbec, poskládal držitel Oscara Asif Kapadia z více než 500 hodin záběrů z Maradonova soukro-
mého archivu. Vstupné 100 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

ŽENY V BĚHU
Komedie o ženách, které se nebojí vyběhnout štěstí naproti… Režie Martin Horský. Vstupné 110 Kč. Mládeži přístupný.

PAVAROTTI
Uvádíme opět na vaše četná přání! „Někteří zpěváci umí zpívat operu. Pavarotti byl opera.“ Bono Vox, U2… Rozmáchlý i intimní filmový pohled na život, práci a osobu operní legendy Luciana Pava-
rottiho. České titulky. Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

PANSTVÍ DOWNTON
… jste očekáváni! Panství Downton, jeden z nejslavnějších televizních seriálů moderní éry, dospěl k velkolepé závěrečné kapitole. Na panství dorazila zpráva, že ho poctí návštěvou anglický král. 
Pro všechny je to životní zážitek, na který se ti „nahoře“ i ti „dole“ musí víc než stoprocentně připravit… Intriky, romance a úchvatná výprava ve filmu s českými titulky.
Vstupné 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

ZLATOKOPKY
Ve filmu Zlatokopky vede Ramona (Jennifer Lopez) tým protřelých striptérek, které se rozhodnou svým klientům z Wall Street ukázat, zač je toho loket… Komedie, drama i krimi inspirované sku-
tečným příběhem. České titulky. Vstupné 130 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

PLAYMOBIL VE FILMU
Po Legu si svůj celovečerní film vydupaly i figurky Playmobil. Do kin tak může vtrhnout velkolepé animované dobrodružství plné zábavy a fantazie. Animovaná dobrodružná komedie, uváděná v čes-
kém znění. Vstupné 120 Kč. Mládeži přístupný.

PŘES PRSTY
Nová komedie Petra Kolečka. Hrají Petra Hřebíčková, Denisa Nesvačilová, Vojta Dyk, Jiří Langmajer, Jakub Prachař, Zdena Hadrbolcová, Radka Pavlovčinová, Kristína Greppelová, Marek Taclík, Leoš 
Noha a Igor Chmela. Vstupné 130 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

TOY STORY 4: PŘÍBĚH HRAČEK
Kovboj Woody vždycky dobře věděl, co je smyslem jeho života. Animovaný rodinný film, uváděný v českém znění. Vstupné 100 Kč. Mládeži přístupný.

NABARVENÉ PTÁČE
Světlo je vidět jen ve tmě… Ve snaze uchránit své dítě před masovým vyhlazováním Židů, rodiče posílají syna k příbuzné na venkov kdesi ve východní Evropě… Film Václava Marhoula Nabarvené 
ptáče, adaptace stejnojmenného světového bestselleru spisovatele Jerzyho Kosińského, byl vybrán do hlavní soutěže Mezinárodního filmového festivalu v Benátkách. České titulky.
Vstupné 140 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

TENKRÁT V HOLLYWOODU
Devátý film kultovního režiséra Quentina Tarantina. V hlavních rolích Leonardo DiCaprio, Brad Pitt a Margot Robbie. Drama i komedie, s českými titulky. Vstupné 120 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

KRVAVÁ NEVĚSTA
Hororová komedie, uváděná s českými titulky. Vstupné 110 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

JAZZOVÝ DOKUMENT V KINĚ – MILES DAVIS: BIRTH OF THE COOL
Vizionář, inovátor a tvůrce, který se vzepřel kategorizaci a byl ztělesněním pojmu cool jazz: sonda do života a uměleckého vývoje hudební a kulturní ikony Milese Davise. České titulky.
Vstupné 120 Kč.

RAMBO: POSLEDNÍ KREV
Zbývá ještě jedna bitva… Pátým dílem uzavře svůj téměř čtyřicet let dlouhý příběh legendární postavy akčního filmu. Po nelítostných bojích v džungli a poušti ho uzavře tam, kde snímkem První 
krev začal. Doma v Americe. Nakonec ho i tady dožene minulost. Rambo bude nucen oprášit své schopnosti a vydat se na cestu krvavé pomsty. Akční film, uváděný s českými titulky.
Vstupné 120 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

ROMÁN PRO POKROČILÉ
Když se věci zvrtnou, je potřeba vymyslet plán… Jaký je život rozvedených mužů, oddělených naštvanou exmanželkou od stolu, lože a účtu? Jak zapůsobí rozvod na jejich morálku a sebevědomí? 
Romantická korektní komedie s Markem Vašutem v hlavní roli. V dalších rolích Jitka Čvančarová, Miroslav Etzler a Vanda Hybnerová. Režie Zita Marinová.
Vstupné 130 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

AD ASTRA
Odpovědi, které hledáme, máme téměř na dosah… 22. století: Měsíc a Mars jsou kolonizovány, lidmi osídlené satelity obíhají kolem Neptunu. Na Zemi se staví nová babylónská věž. V hlavní roli sci-
-fi thrilleru Brad Pitt, v dalších rolích Liv Tyler, Tommy Lee Jones, Donald Sutherland, Ruth Negga a Ravi Kapoor. České titulky.
Vstupné 130 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

PSÍ KUSY
Lumpík je tak trochu rozmazlený, ale veselý pes. Jednoho dne se ale bude muset vydat za plot svého bezpečného domova a zažije dobrodružství, které si ani ve snu nedokázal představit. Animova-
ná rodinná komedie, uváděná v českém znění. Vstupné 120 Kč. Mládeži přístupný.

ANGRY BIRDS VE FILMU 2
Rozzlobení nelétaví ptáci a zákeřní zelení vepři jsou opět ve při. Animovaná dobrodružná komedie, uváděná v českém znění. Vstupné 120 Kč (děti 100 Kč). Mládeži přístupný.

SPIDER-MAN: DALEKO OD DOMOVA
Akční dobrodružný film, který uvádíme v českém znění. Vstupné 100 Kč. Mládeži přístupný.

SALVADOR DALÍ – HLEDÁNÍ NESMRTELNOSTI
Dokument mapující životní cestu a dílo Salvadora Dalího a také Galy – jeho ženy, múzy a spolupracovníka. Za zmínku stojí četné dokumentární příspěvky, které nám pomáhají přiblížit se tomuto je-
dinečnému malíři v dějinách umění, který má své místo mezi největšími mistry. České titulky. Vstupné 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

JIŘÍ SUCHÝ – LEHCE S ŽIVOTEM SE PRÁT 
Muž mnoha řemesel, herec, spisovatel, režisér, libretista, skladatel, textař, grafik, scénograf a kostýmní výtvarník, a navíc ředitel divadla. A to určitě není ještě všechno. Především legenda české 
kultury, která ovlivnila několik generací. To je Jiří Suchý, o jehož životní cestě, mnohdy nelehké, natočila dokumentární film Olga Sommerová. Film získal na Mezinárodním filmovém festivalu v Kar-
lových Varech 2019 Cenu diváků. Vstupné 120 Kč. Mládeži přístupný.

NÁRODNÍ TŘÍDA
Příběh osamělého rváče, který má svou pravdu a rád poučuje své okolí o životě. Prý dal tehdy v Listopadu na Národní třídě dějiny jednou ranou do pohybu. Film podle stejnojmenné knihy Jaroslava 
Rudiše v hlavní roli s Hynkem Čermákem, kombinuje dramatický příběh s černým humorem. V dalších rolích K. Janečková, J. Cina, V. Neužil, J. Langmajer. Režie Štěpán Altrichter.
Vstupné 130 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 2, DEŠTIVÝ DEN V NEW YORKU, TOY STORY 4: PŘÍBĚH HRAČEK, LVÍ KRÁL, TLAPKOVÁ PATROLA
ZÁZNAM KONCERTU Z HOLANDSKÉHO MAASTRICHTU – ANDRÉ RIEU – MAASTRICHTSKÝ KONCERT 2019: SMÍM PROSIT?

 1. neděle pouze v 16 hod. – 3D
 7. sobota pouze v 15 hod. – 2D

1. neděle pouze v 18 hod.
2. pondělí pouze v 17 hod.
3. út. 4. st.v 19.30 hod.
6. pátek pouze ve 20 hod.
7. sobota pouze v 19.15 hod.
8. neděle pouze v 18.15 hod.

2. pondělí pouze v 19.15 hod.

3. úterý pouze v 17 hod.

4. středa pouze v 16.30 hod.
9. pondělí pouze v 16.30 hod.

5. čtvrtek pouze v 17 hod.

5. čtvrtek pouze v 19.15 hod.
6. pátek pouze v 17 hod.
10. úterý pouze v 16.45 hod.

7. sobota pouze v 17 hod.

8. neděle pouze ve 14 hod.

8. neděle pouze v 16.15 hod.

9. pondělí pouze v 19.30 hod.

10. úterý pouze v 19.45 hod.

11. středa pouze v 17 hod.

11. středa pouze v 19 hod.

12. čtvrtek pouze v 17 hod.
15. neděle pouze v 19 hod.
18. středa pouze v 17.15 hod.

12. čtvrtek pouze v 19.30 hod.
16. pondělí pouze v 17 hod.

13. pá, 18. st. v 15.30 hod.
14. sobota pouze v 17 hod.
15. neděle pouze ve 14 hod.

13. pátek pouze v 17.30 hod.
20. pátek pouze v 16 hod.

14. sobota pouze v 15 hod.

13. pátek pouze v 19.30 hod.
14. sobota pouze v 19 hod.
15. neděle pouze v 16 hod.
17. úterý pouze v 18.15 hod.

16. pondělí pouze v 19 hod.

17. úterý pouze v 16.30 hod.

18. středa v 19.30 hod.

19. čtvrtek pouze v 19 hod.
20. pátek pouze ve 20.15 hod.
21. sobota pouze v 15.45 hod.
22. neděle pouze v 17.30 hod.
24. úterý pouze v 17 hod.
28. sobota pouze v 18 hod.
19. čtvrtek pouze v 17 hod.
21. sobota pouze v 19.45 hod.
23. pondělí pouze v 19.15 hod.
25. středa pouze v 17.45 hod.

20. pátek pouze v 18 hod.
21. sobota pouze v 17.45 hod.
22. neděle pouze v 19.30 hod.
24. úterý pouze v 19 hod.

21. sobota pouze ve 14 hod.
22. neděle pouze v 15.45 hod.
25. středa pouze v 16 hod.

22. neděle pouze ve 14 hod.

23. pondělí pouze v 17 hod.

25. středa v 19.30 hod.

26. čtvrtek pouze v 19 hod.

26. čtvrtek pouze v 17 hod.
27. pátek pouze v 18 hod.
28. sobota pouze v 19.45 hod.
29. ne, 30. po pouze v 19 hod.



.... i Váš pes může klidně spát

soukromá bezpečnostní služba
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