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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.

31. října

Pátek 
3. října 2020 

v 19.00 hodin
KATAPULT - NOSTALGIA TOUR
Předprodej již probíhá                                                                                                                                                                          Vstupné: dole na stání 390 Kč

Úterý 

6. října 2020 
v 19.00 hodin

Městská divadla pražská 

Ephraim Kis hon: ODDACÍ LIST 
Režie: Ondřej Zajíc                        Hrají: Jan Vlasák, Taťjana Medvecká, Marika Procházková, Marcel Rošetzký, Jiří Hána/Martin Hofmann/Tomáš Novotný, Radka Fidlerová
Řada komických situací s jemnou nadsázkou a chytrou ironií provokuje k zamyšlení: vzali bychom si svého partnera i po dvaceti letech společného soužití?
Originální rodinná komedie. V jedné izraelské rodině se provdává dcera, avšak konzervati vní matka ženicha vyžaduje oddací list rodičů nevěsty. Ten však kupodivu není k nalezení.
Předprodej již probíhá                                         Délka: 135 minut včetně přestávky                                    Vstupné: 360 Kč, 340 Kč, 320 Kč

Středa 
7. října 2020 

v 19.00 hodin

JAKUB SMOLÍK
Koncertní program je připraven z největších hitů Jakuba Smolíka, které vyšly na 3CD „Jakub Smolík BEST OF 55 HITŮ“. Písně doplňuje projekce videoklipů a originálních fotografi í. Pro své scénky a vti pně okomentované 
historky ze života a aktuálního společenského i politi ckého dění, kterých má Jakub v zásobě nespočet, se těší oblibě nejen u dam, ale také u pánů.
Předprodej již probíhá                                                                                                                                         Vstupné: 320 Kč, 300 Kč, 280 Kč

                     Sobota 10. října 2020  v 19.00 hodin         Irvine Welsh: UCPANEJ SYSTÉM
Pondělí -ZELENÉ 
12. října 2020 

v 19.00 hodin
Úterý - MODRÉ 

13. října 2020 
v 19.00 hodin

Moravské divadlo Olomouc
Vrati slav Blažek, Vlasti mil Hála, Jiří Bažant, Jiří Malásek: STARCI NA CHMELU
Režie: Petr Novotný                      Hrají: Tomáš Krejčí, Daniela Klevetová, Petr Vaněk, Lukáš Červenka, Marek Pešl a další       
Když dva jsou jako jeden…
Kdo by neznal hity jako Den je krásný, Bossanova nebo Milenci v texaskách, které se staly ústředními melodiemi vůbec prvního původního českého muzikálu ze šedesátých let minulého století . Z tehdy nových písní se staly 
evergreeny, které si brouká už několikátá generace, a láska Filipa a Hanky, zrozená na chmelové brigádě, je dnes již důvěrně známou zápletkou. Režií je pověřen Petr Novotný, který je jedním z nejzkušenějších tuzemských 
muzikálových režisérů a producentů. To vše v doprovodu živé kapely a v hudebním nastudování Filipa Tailora.
Předprodej již probíhá                               Délka: 120 minut s přestávkou                                                         Vstupné: 460 Kč, 440 Kč, 420 Kč  

Neděle 
18. října 2020 

v 15.00 hodin

Divadelní společnost Julie Jurištové vás zve na nedělní pohádku

DOBRODRUŽSTVÍ HASTRMANA TATRMANA
Autor a režie: Dana Pražáková       Hrají: Daniel Koťan/Jiří  Hána, Radovan Snítil, Libor Jeník, Aneta Krejčíková/Veronika Baldrianová, Julie Jurištová.
Vodník Hastrman Tatrman bydlí v rybníčku na kraji lesa. Tam ho mají všichni rádi, nejvíce však víla Malvína. Jemu to ale nestačí. Chtěl by se stát vodnickým králem a bydlet v rybníku Svět. Vydá se tedy na cestu, která se 
změní v jedno velké dobrodružství... 
Předprodej od 22. září 2020                                                   Délka: 65 minut, pro děti od 4 let                                                                                    Vstupné: 60 Kč

Pondělí 
19. října 2020 

v 19.00 hodin

SAMETOVÝ HLAS 2020 - Jitka Zelenková slaví 
Zpěvačka s nezaměnitelnou barvou hlasu a repertoárem, který v Česku nemá konkurenci, slaví s fanoušky své životní jubileum koncertním turné Sametový hlas 2020. Svůj recitál staví na zásadních a osvědčených hitech, 
mezi které patří Vyprávění v pokoji, Rád, Bez lásky láska není, Mít svůj, Měsíční řeka, Noc a den, Vyznání v růžích nebo například Řeka slzí. V doprovodu excelentních muzikantů kontrabasisty Franti ška Raby a klavíristy Lva 
Rybalkina vytváří silnou a zároveň inti mní atmosféru, v níž jako by zpívala pro každého posluchače zvlášť.
Předprodej již probíhá                                             Vstupné: 380 Kč, 360 Kč, 340 Kč

Čtvrtek 
22. října 2020 

v 9.00 hodin

Divadlo Krapet vás zve na pohádku pro školy a další zájemce

ZAHRADA
Podle předlohy Jiřího Trnky
Tajemství a kouzla mají rádi velcí i malí. A co teprve, když se ocitnou v takové tajemné Zahradě plné překvapení. Hlídá ji zlomyslný kocour, mluvící trpaslík, v jezírku plave sečtělá velryba a když už je nejhůř, tak pomůžou 
legrační sloni. A právě do takové zahrady se zatoulají tři zvědaví kluci. A s nimi se můžete zatoulat i vy! 
Předprodej od 22. září 2020                                         Délka: 60 minut                                                                                                         Vstupné: 60 Kč

Pátek 
23. října 2020 

v 19.45 hodin

MUŽ ROKU 2020
Vyhlášení vítězů Muž roku pro letošní rok. Vystoupí Petr Kotvald, Tereza Mátlová, Pavel Trávníček, Pavel Šporcl, Ilona Csáková, Nelly Řehořová, Felix Slováček ml., Heidi Janků, Michaela Nosková, Anna Julie Slováčková, 
Voxel. Velká letošní Czech Cabaret Show s fi nalisty Muže roku. Výtěžek putuje na charitati vní účely.
Předprodej od 5. 10. 2020 - Městské informační centrum, Masarykovo náměstí 1, Náchod

Sobota 
24. října 2020 

v 19.45 hodinn

ANDĚL MEZI ZDRAVOTNÍKY
Poděkování zdravotníkům slavnostním galavečerem, vystoupí: Bohuš Matuš, Leona Machálková, Ilona Csáková, Pavel Šporcl, Marcela Březinová, Ivana Jirešová, Hana Křížková, 
Anna Julie Slováčková, Felix Slováček ml., Tereza Mátlová, Pavel Trávníček a další. Výtěžek putuje na charitati vní účely. 
Předprodej od 5. 10. 2020 - Městské informační centrum, Masarykovo náměstí 1, Náchod

Úterý 

27. října 2020 
v 19.00 hodin 

ETIKETA NENÍ VĚDA
O etiketě vážně i vesele
Dvouhodinová one man show mistra eti kety Ladislava Špačka, ve které shrne vše, co bychom měli znát, abychom se nechovali jako slon v porcelánu. Víte, jak se obléknout do divadla? Které šaty by neměly chybět v žádném 
dámském šatníku? Jaký je rozdíl mezi šedým a černým oblekem? Umíme se správně představit? Kdo nastupuje první do výtahu? Na desítky otázek dostanete v pořadu odpovědi. A co víc: Budete překvapeni, jak může být 
eti keta zábavná.
Předprodej již probíhá                                                                                                                                                        Vstupné: 390 Kč

Sobota 
31. října 2020 

v 19.00 hodin

ADASH
Účinkuje: ADASH - ženský vokální soubor                                                         Tomáš Novotný - umělecký vedoucí
Je to soubor, který působí od roku 1999 jen na pár let si dal „volno“ a vznikl Noasch (muži). Teď je ADASH zpět. Ve svém programu sbor zazpívá pe    strý průřez židovskými písněmi - písně chasidské, milostné, svatební aj.
Předprodej již probíhá                                                                                                                                 Vstupné: 150 Kč, 130 Kč, 110 Kč

10. koncert ab. cyklu - skupina „K“

VYPRODÁNO

představení v rámci „MODRÉHO“ abonmá 2019/2020

    říjen 2020

VYPRODÁNO
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NA 16.  DUBNA 2021

představení v rámci abonmá 2019/2020
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Náchodský zpravodaj
říjen 2020

Malé lázně Běloves mají za sebou prv-
ní letní sezonu provozu a již nyní lze 
s jistotou říci, že se staly nejen pro ná-
chodskou veřejnost, ale i pro mnoho ná-
vštěvníků města cílem, kde nacházejí 
místo k odpočinku, relaxaci a kulturní-
mu vyžití. Především parková koncepce 
areálu s velkými travnatými plochami, le-
hátky a bazénkem s minerální vodou se 
stává hojně vyhledávanou lokalitou pro 
trávení volného času. Každý den zde jsou 
k vidění skupinky mladých lidí, mamin-
ky s dětmi i celé rodiny s prarodiči, jak si 
užívají pohodovou atmosféru nového lá-
zeňského místa. Stále větší oblíbenosti se 
také těší minerální voda Běloveské bub-
linky z vrtů Jan a Běla, kterou lze nyní 
načepovat v celém prostoru lázeňské ko-
lonády z letních pítek. Fronty čepujících 
minerálku do přenosných lahví jsou důka-
zem, že Běloveské bublinky chutnají. Vše 
krásně dokresluje možnost posezení v lá-
zeňské kavárně, která nabízí nepřeberné 
množství laskominek i pro ty nejnároč-
nější mlsné jazýčky. 

V letních měsících si na své v Malých 
lázních Běloves přišli i milovníci hudby. 
V prostoru kolonády byly uspořádány dva 
živé koncerty, které se oba těšily velké ná-
vštěvnosti a za svou hudební produkci hu-
debníci sklidili zasloužený dlouhotrvající 
potlesk. Dalším kulturním vyžitím v mís-
tě se staly pravidelné besedy oblíbeného 
náchodského historika Richarda Švandy. 
Návštěvníci se dozvěděli o účincích, dů-
ležitosti a významu místních pramenů, 
o nejstarších běloveských rodech, o histo-
rii místních dobrovolných hasičů a spous-
tu jiného. Prostor vyhrazený pro konání 
besed vždy praská ve švech – proto jsou 
i pro další měsíce připravována nová té-
mata.

Veřejné prostory Vily Komenského 
v Malých lázních Běloves jsou věnovány 

expozici lázeňství, kde se návštěvníci se-
známí s bohatou lázeňskou historií místa 
a významným krokem obnovy tohoto are-
álu. Nejzajímavější část výstavy se nachá-
zí v prvním patře budovy, v prostorách 
patřící pobočce Městského informačního 
centra Malé lázně, kde se zájemci sezná-
mí s postupy hledání, získávání a úpra-
vou minerálních vod Běloveské bublinky 
z vrtů Jan a Běla v oblasti Bělovse. Nedíl-
nou součástí jsou geologické vzorky půdy 
z prováděných vrtů. Tato expozice je pří-
stupná denně po dobu otevírací doby po-
bočky infocentra.

V květnu byla otevřena v prostorách 
Vily Komenského pobočka Městského in-
formačního centra, kam si v letních měsí-
cích našlo svoji cestu přes čtyři tisíce ná-
vštěvníků a jejich počet nadále stoupá. 
Jejich dotazy se týkají především historie 
Malých lázní, informací o minerální vodě 
Běloveské bublinky a v neposlední řadě 
i možnostech návštěvy místních význam-
ných památek v okolí. Velkému zájmu se 
těší i suvenýry s lázeňskou tematikou. 
Nejočekávanější a nejoblíbenější novin-
kou v prodejním sortimentu se však staly 
Běloveské oplatky. Jemné čokoládové lá-
zeňské oplatky jako sladká vzpomínka či 
pozornost pro známé, která vždy potěší. 
Už jste je ochutnali? Jsou vážně výtečné.

Malé lázně v Bělovsi se díky vám stáva-
jí místem s nezaměnitelnou atmosférou, 
místem pro relaxaci, zábavu i setkávání. 
Děti běžící s úsměvem v ústrety svých ro-
dičů, kamarádky probírající „těžkosti ži-
vota“ nad šálkem kávy i objímající se pra-
rodiče na kolonádě – to jsou ty správné 
okamžiky, které se mají na tomto místě 
odehrávat. Děkujeme, že je tvoříte společ-
ně s námi.

V Malých lázní to žije
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Zprávy 
z radnice
Rada města Náchoda 
31. 8. 2020 
Jednání rady města se zúčast-
nilo sedm, později osm rad-
ních, jeden byl omluven. Čísel-
ný popis u zprávy představuje poměr hlasů 
při hlasování PRO – PROTI – ZDRŽEL SE.
Majetkoprávní úkony obce

 RM schválila dodatek č. 1 ke smlouvě 
o výpůjčce s příspěvkovou organizací Zá-
kladní umělecká škola, Náchod. Dodat-
kem je upraven inventurní soupis vypůj-
čeného majetku a je vyřazena Licence 
Vision 7.0. Dodatek č. 1 se uzavírá s účin-
ností 1. 8. 2020, případně dnem uveřejně-
ní v registru smluv, nastane-li tento den 
později. 7-0-0

 RM schválila uzavření smlouvy o zří-
zení věcného břemene – služebnosti se 
společností ČEZ Distribuce, a.s. Kabelové 
vedení nízkého napětí, rozpojovací pilíř 
nízkého napětí a přípojkový pilíř nízké-
ho napětí jsou umístěny na pozemkových 
parcelách č. 913/1, č. 913/38, č. 913/8,  
č. 918/2, č. 919/7, č. 964/8, č. 965/1, č. 966/7, 
č. 985/21, č. 2003, č. 2004/9, č. 2004/10, č. 
2005/1, č. 2312 v katastrálním území Ná-
chod o celkové délce 1824,42 m. Smlouva 
se uzavírá na dobu neurčitou. 7-0-0

 RM schválila uzavření smlouvy o zří-
zení věcného břemene – služebnosti se 
společností ČEZ Distribuce, a.s. Nové ka-
belové zemní vedení VN-35kV a nové op-
tické komunikační sítě jsou umístěny pod 
povrchem pozemkové parcely č. 110/1,  
č. 110/62, č. 110/84, č. 110/86, č. 491/15,  
č. 491/16 v katastrálním území Staré Měs-
to nad Metují a pod povrchem pozemko-
vé parcely č. 1006/2, č. 1097/3, č. 1099/1, 
č. 1101/1, č. 1101/3, č. 2020/2, č. 2021,  
č. 2088/14 a stavební parcely č. 1263,  
č. 1264 v katastrálním území Náchod 
o celkové délce 624,51 m. Smlouva se uza-
vírá na dobu neurčitou.  7-0-0

 RM schválila uzavření dodatku č. 1 k ná-
jemní smlouvě se společností České drá-
hy a.s. Dodatkem č. 1 se upravuje číslová-
ní pozemkových parcel. 7-0-0

 RM schválila směrnici o ceně nájemné-
ho za užívání pozemků a některých objek-
tů č. 2/2020 s účinností od 1. 9. 2020.  
 7-0-0

 RM schválila uzavření pachtovní smlou-
vy, kterou se přenechává do užívání část 
pozemkové parcely č. 75/3 o výměře 180 
m2 v katastrálním území Staré Město nad 
Metují, za účelem využití jako zahrada. 
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou 
s účinností od 1. 9. 2020. 7-0-0

 RM revokovala usnesení ze dne 29. 6. 
2020 a schválila uzavření smlouvy o vý-
půjčce s Náboženskou obcí Církve česko-
slovenské husitské v Náchodě. Smlouvou 
se přenechávají do bezplatného užívá-
ní části pozemkových parcel č. 1143/14 

o výměře 311 m2 z města za účelem vy-
užití jako zahrada a č. 1143/6 o výměře  
20 m2 od náboženské obce za účelem zří-
zení zastřešení kontejnerového stání. 
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou 
s účinností od 1. 9. 2020. 8-0-0

 RM schválila úhradu vyúčtování ener-
gií za rok 2019 ve výši 8.000 Kč organizace 
Sdružení zdravotně postižených Náchod 
z.s., související se Smlouvou o výpůjčce. 
 8-0-0
 Navýšení rozpočtu Základní školy 
T. G. Masaryka Náchod 8-0-0 

 RM souhlasila s navýšením rozpočtu 
Základní školy T. G. Masaryka Náchod 
o 3.040 Kč na úhradu nákladů vzniklých 
vykonáváním péče o děti vybraných pro-
fesí v období nouzového stavu.
Žádost o změnu účelu dotace 
David Novotný 8-0-0

 RM schválila změnu účelu dotace a pře-
vedení finančních prostředků na slevu 
z pronájmu Městského divadla Dr. J. Čížka 
v Náchodě ve výši 14.000 Kč schválených 
pro pana Davida Novotného na zajištění 
akce „Batist Nej sestřička“ na nový účel, 
a to zajištění akce „Anděl mezi zdravot-
níky“, která se uskuteční dne 24. 10. 2020 
z důvodu zrušení pořádání původní akce.
Projekt Náchodské stezky 8-0-0
RM souhlasila s realizací projektu, resp. 
jeho první etapy, výstavby cyklistického 
trailu v blízkosti sjezdovky Brabák, na po-
zemku v majetku města Náchoda p.p.č. 
833/6 v k.ú. Náchod. Náklady na vybu-
dování a údržbu nese spolek Náchodské 
stezky z.s.
MŠ Alšova 
systém regulace vytápění  8-0-0

 RM schválila realizaci rozšíření systému 
regulace vytápění IRC přístavby šaten 
v Mateřské škole Alšova dle předložené 
cenové nabídky dodavatelsky firmou Petr 
Přibyl – Regom Náchod.
Přesunutí brány a úprava parkovacích 
stání u budovy městského úřadu 
v Zámecké ul. 7-0-1

 RM souhlasila s cenovou nabídkou 
a schválila vystavení objednávky pro 
společnost Průmstav Náchod s.r.o., na re-
alizaci přesunutí brány a úprava parko-
vacích stání u budovy městského úřadu 
v Zámecké ulici.
Smlouva o provozování díla kanalizace 
pro veřejnou potřebu v Náchodě 
v místních částech Běloves a Jizbice 
u Náchoda 8-0-0

 RM souhlasila s uzavřením dodatku č. 
1 smlouvy o provozování díla kanalizace 
pro veřejnou potřebu v Náchodě v míst-
ních částech Běloves a Jizbice u Náchoda 
se společností Vodovody a kanalizace Ná-
chod a. s. dle předloženého konceptu.
Chodník ulice Ryšavého – Babí 
u Náchoda – výkon služeb autorského 
dozoru 8-0-0

 RM souhlasila s cenovou nabídkou 
a schválila vystavení objednávky na vý-
kon autorského dozoru stavby chodník 

ulice Ryšavého pro PRODIS – Miloslav 
Kučera, projektování dopravně inženýr-
ských staveb, Hradec Králové.
Smlouva o realizaci překládky 
sítě elektronických komunikací se 
společností CETIN a.s. k akci úprava 
potoka v ulici Za Přádelnou 8-0-0

 RM schválila uzavření smlouvy na reali-
zaci překládky sítě elektronických komu-
nikací se společností CETIN a.s., Praha 9, 
na akci s názvem „VPIC Náchod (NA), re-
konstrukce koryta ulice Za Přádelnou“ dle 
předloženého konceptu.
Chodník ulice Ryšavého – výkon 
služeb koordinátora BOZP 8-0-0

 RM souhlasila s cenovou nabídkou 
a schválila vystavení objednávky na vý-
kon služeb koordinátora BOZP na stavbu 
chodník ulice Ryšavého, pro pana Karla 
Fejka, Dvůr Králové nad Labem. 
Kontejnerová stání 8-0-0

 RM schválila uzavření dodatku č. 2 
smlouvy o dílo na akci „Kontejnerová 
stání 2020, Náchod“ se společností ELEK-
TROIN spol. s r.o., Náchod.
Velitelský automobil JSDH Náchod 8-0-0

 RM schválila nabídku na veřejnou za-
kázku zadanou mimo režim zákona č. 
134/2016 Sb. o zadávání veřejných zaká-
zek v souladu s Vnitřním předpisem Měs-
ta Náchod pro zadávání veřejných zaká-
zek malého rozsahu 3. kategorie (verze 
6, platná od 18. 6. 2018) a schválila uza-
vření smlouvy o dílo s účastníkem: WISS 
CZECH, s.r.o., Halenkovice.

TELEGRAFICKY:
 RM souhlasila s přijetím účelově urče-

ného finančního daru Základní škole Ná-
chod-Plhov, Příkopy 1186 od společnos-
ti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. v celkové 
výši 29.055 Kč v rámci projektu Obědy pro 
děti. 8-0-0

 RM schválila převod nákladního auto-
mobilu PIAGGIO PORTER 3H4 27 33 z od-
boru správního Městského úřadu Náchod 
na odbor kultury a sportu k využití pro 
příspěvkovou organizaci Správa přírod-
ních zdrojů a lázní Běloves. 8-0-0

 RM schválila bezúplatné poskytnu-
tí prostoru v administrativním zázemí 
na Jiráskově koupališti pro Hasičský zá-
chranný sbor Královéhradeckého kraje 
na zřízení dekontaminačního stanoviště 
COVID-19. 8-0-0

 RM schválila čerpání fondu rezerv a roz-
voje v celkové výši 175 031 Kč a převod 
této částky do rozpočtu příspěvkové or-
ganizace MŠ Myslbekova. Finanční pro-
středky budou použity na nákup koberce 
do třídy a malování v budovách MŠ Mysl-
bekova a MŠ U Kočovny. 8-0-0

 RM souhlasila s cenovou nabídkou 
na výměnu dveří a okna v budově střed-
ní odborné školy sociální a zdravotnické 
– Evangelická akademie a schválila uza-
vření objednávky pro společnost DOMIVO 
s.r.o., Náchod. 8-0-0

 RM souhlasila s cenovou nabídkou a vy-
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stavením objednávky na akci „Oplocení 
MŠ U Kočovny“ firmě SILVAGRO, s.r.o., Zá-
brodí. 8-0-0

 RM schválila uzavření objednávky 
na výměnu akumulačních kamen v ha-
sičské zbrojnici na Jizbici pro Petra Břen-
du, Jizbice u Náchoda. 8-0-0
Zastupitelstvo města Náchoda 14. 9. 2020
Jednání zastupitelstva města se zúčastnilo 
24 zastupitelů, tři byli omluveni.
Zastupitelstvo města projednalo:
1. Majetkoprávní úkony obce
2. Rozbor hospodaření města Náchoda 
za I. pololetí 2020
3. Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2020, 
kterou se stanoví školské obvody ma-
teřských škol zřízených městem Náchod 
a část školského obvodu mateřské školy 
zřízené městem Náchod
4. Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2020, 
kterou se stanoví školské obvody základ-
ních škol zřízených městem Náchod a čás-
ti školských obvodů základních škol zříze-
ných městem Náchod
5. Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2020, 
kterou se mění obecně závazná vyhláš-
ka č. 5/2019, o místním poplatku z pobytu
6. Smlouvy o poskytnutí dotací z rozpoč-
tu města 
7. Dodatky ke smlouvám o poskytnutí do-
tací z rozpočtu města 
8. Smlouvu o úvěru č. SMF/3486/2020
9. Žádost Základní školy Náchod-Plhov, Pří-
kopy 1186 o návratnou finanční výpomoc
10. Změnu územního plánu
11. Správní radu Kulturní a sportovní na-
dace města Náchoda
12. Volbu přísedících Okresního soudu Ná-
chod
13. Rozpočtová opatření
14. Vyřazení dlouhodobého hmotného 
majetku
15. Plán práce Finančního výboru na II. 
pololetí 2020
16. Kontrolu Finančního výboru dle schvá-
leného plánu kontrol na I. pololetí 2020
17. Kontrolní výbor ZM – zápis z provede-
né kontroly
http://www.mestonachod.cz/mesto-nachod/
zastupitelstvo/podklady.asp
Usnesení je zveřejněno na adrese:
http://www.mestonachod.cz/mesto/zastupi-
telstvo/usneseni
 
Rada města Náchoda 14. 9. 2020 
Jednání rady města se zúčastnilo všech de-
vět radních.
Opravy a údržba hasičské zbrojnice 
na Jizbici 9-0-0

 RM souhlasila s cenovou nabídkou 
a schválila uzavření objednávky pro DO-
MIVO s.r.o., Náchod.
Výměna osvětlení 
ve sklepní části MěSSS Marie 9-0-0

 RM souhlasila s cenovou nabídkou 
a schválila uzavření objednávky pro spo-
lečnost EVT elektro s.r.o., Náchod.
Smlouva s OPŽP – kofinancování 
územních studií 9-0-0

 RM souhlasila s uzavřením smlouvy 
o poskytnutí podpory ze Státního fondu 
životního prostředí ČR na projekt „Územ-
ní studie krajiny správního obvodu OPR 
Náchod“ ve výši 180.895 Kč.
Vybavení mobiliářem SKC Babí 9-0-0

 RM schválila vybavení mobiliářem pro 
SKC Babí a pověřila odbor investic a roz-
voje města jeho objednáním a dodáním.
Zimní stadion – nové šatny 9-0-0

 RM schválila vybavení pro zimní sta-
dion a pověřila odbor kultury, sportu 
a cestovního ruchu jeho zajištěním.

Rada města Náchoda 21. 9. 2020 
Jednání rady města se zúčastnilo 
všech devět radních.
Majetkoprávní úkony obce

 RM schválila zveřejnění záměru směny 
pozemku p.č. 51 (zahrada) o výměře o vý-
měře 319 m2 v k.ú. Náchod. 9-0-0

 RM schválila uzavření pachtovní smlou-
vy, kterou se přenechává do užívání část 
pozemkové parcely č. 586/3 o výměře  
22,5 m2 v katastrálním území Běloves, 
za účelem využití jako zahrada. Pachtov-
né je stanoveno dohodou ve výši 113 Kč/
rok. Smlouva se uzavírá na dobu neurči-
tou s účinností od 1. 10. 2020. 9-0-0

 RM schválila uzavření pachtovní smlou-
vy, kterou se přenechává do užívání část 
pozemkové parcely č. 586/3 o výměře  
20 m2 v katastrálním území Běloves, 
za účelem využití jako zahrada. Smlouva 
se uzavírá na dobu neurčitou s účinností 
od 1. 10. 2020. 9-0-0

  RM schválila uzavření smlouvy o zříze-
ní věcného břemene, které spočívá v ulo-
žení kanalizační přípojky pod povrchem 
pozemkové parcely města č. 907/15 v ka-
tastrálním území Náchod v celkové délce 
1,88 m. Smlouva bude uzavřena na dobu 
neurčitou.  9-0-0

 RM schválila uzavření smlouvy o nájmu 
prostoru sloužícímu k podnikání s Urolo-
gii Náchod s.r.o., na pronájem nebytových 
prostorů v budově č.p. 738 v ulici Něm-
cové o celkové výměře 52,46 m2 v katas-
trální území Náchod, za účelem provozo-
vání lékařské praxe. Smlouva se uzavírá 
na dobu určitou s účinností od 1. 10. 2020 
do 31. 12. 2025. 8-0-1

 RM schválila uzavření smlouvy o vý-
půjčce s firmou Gardenline, s.r.o., na vý-
půjčku části pozemkové parcely č. 362/11 
o výměře 530 m2 v katastrálním úze-
mí Náchod, za účelem zařízení stave-
niště po dobu revitalizace zámeckého 
kopce. Smlouva se uzavírá na dobu urči-
tou s účinností od 22. 9. 2020 do 31. 12. 
2022. 9-0-0

 RM schválila smlouvu o umístění tech-
nických zařízení k úhradě nájemného 
a nákladů s tím spojených se Společen-
stvím vlastníků Duhová 269, Náchod, a se 
souhlasem stávajícího poskytovatele te-
lekomunikačních služeb Internet2 s.r.o. 
Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu 
a je sjednána na dobu neurčitou. 9-0-0

Krátký pořad k příležitosti památky 
zesnulých Vám jako obvykle i letos (po-
kud to situace dovolí) nabídne Pěvecký 
spolek HRON v 17 hodin v kostele sv. 
Jana Křtitele na hřbitově, tentokrát již 
v neděli 1. listopadu 2020. Při vzpomín-
ce a zapálení svíčky svým blízkým na-
hlédněte do jedné z nejstarších staveb 
v Náchodě, kde proběhne vystoupení 
s krátkým slovem a skladbami vybra-
nými pro tuto příležitost.

Památka zesnulých

 RM schválila uzavření smlouvy o zříze-
ní věcného břemene se společností Gas-
Net, s.r.o. Věcné břemeno se týká nové-
ho plynárenského zařízení umístěného 
pod povrchem pozemkové parcely města 
č. 198/1 v katastrálním území Staré Město 
nad Metují. Celková délka plynárenského 
zařízení uloženého v městském pozemku 
je 1,73 m. Smlouva se uzavírá na dobu ne-
určitou.  9-0-0

 RM souhlasila s užíváním sportovně 
kulturního centra č.p. 275, Babí se spol-
kem SK STAR Babí Náchod z.s., a vzala 
na vědomí, že spolek budovu využívá již 
od 1. 9. 2020. 9-0-0
Infrastruktura ZŠ Plhov v Náchodě – 
úpravy projektové dokumentace 9-0-0

 RM schválila uzavření objednávky 
se společností PROXION s.r.o., Náchod, 
na úpravy projektové dokumentace vč. 
rozpočtu k akci „Infrastruktura ZŠ Plhov 
v Náchodě“ v souladu s upraveným rozsa-
hem cenového návrhu předloženého pro-
jektantem.
Oprava střešního pláště ZŠ T. G. M.  
– vypsání výběrového řízení, schválení 
zadávací dokumentace, komise 9-0-0

 RM schválila vypsání výběrového řízení 
k veřejné zakázce malého rozsahu na sta-
vební práce „Oprava střešního pláště ZŠ 
T. G. M.“ a výzvu k podání nabídky vč. za-
dávací dokumentace a pokyny pro zpra-
cování nabídky s přílohami k předmětné 
zakázce.
TELEGRAFICKY:

 RM schválila nákup obrazů autorky 
Hany Koblížkové–Šálové, členky spolku 
AMAG, z.s., Náchod za celkem 18.500 Kč. 
 9-0-0

 RM schválila změnu otevírací doby 
Městského informačního centra Malé 
lázně: pro období říjen–duben (mimose-
zonní) pondělí–neděle 9.00–12.00, 12.30–
16.00 a pro období květen–září (hlav-
ní sezóna) pondělí–neděle 8.00–12.00, 
12.30–17.00. 9-0-0

 RM souhlasila s přijetím účelově urče-
ného finančního daru pro Základní ško-
lu, Náchod, Pavlišovská 55 od společnos-
ti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. v celkové 
výši 16.744 Kč v rámci projektu Obědy pro 
děti. 9-0-0

 RM schválila nákup a prodejní cenu jed-
norázových roušek od firmy Medilab ČR, 
s. r. o. České Meziříčí. 9-0-0
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V měsíci červnu se v náchodské porodnici narodilo 
11 náchodských občánků, v červenci 14 a v srpnu 7.

V měsíci červnu – srpnu byli oddáni:
 6. 6. Milan Mokřička, Náchod
  Kateřina Chytrá, Náchod
 20. 6. Kryštof Kadlec, Meziměstí
  Renata Jará, Náchod
 20.6. Michal Kouřil, Letohrad
  Dominika Mílová, Kramolna
 25. 6. Ondřej Janoušek, Náchod
  Dalibora Diblíková, Dobruška
 11.7. Jan Záliš, Červený Kostelec
  Radka Vlčková, Červený Kostelec
 25. 7. Petr Bartoš, Provodov-Šonov
  Jana Šálová, Kramolna
 31. 7. Petr Vlček, Dolní Radechová
  Nikola Seidlová, Dolní Radechová
 1. 8. Petr Laňar, Náchod
  Denisa Povejšilová, Náchod
 8 .8. Michal Malina, Náchod
  Tereza Hackerová, Náchod
 15 8. Jan Němec, Broumov
  Lucie Semeráková, Hronov
 28. 8. Petr Kostelecký, Náchod
  Jana Horáková, Náchod
 29 .8. Josef Záruba, Náchod
  Barbora Sedláčková, Náchod

Hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán ocenil Pamětní 
medailí hejtmana 19 významných osobností z regionu. Těší nás, 
že ocenění si z jeho rukou převzali i dvě významné osobnosti 
spjaté s Náchodem – Olga Castiellová a Lubor Šušlík. 

Olga Castiellová obdržela pamětní medaili za celoživotní pří-
nos pro českou kulturu. Patří mezi přední české polonisty a pře-
kladatele z polštiny. Po roce 1989 realizovala souborné vydání 
spisů svého otce Egona Hostovského a ke 100. výročí jeho naro-
zení se zasloužila o vydání knihy Egon Hostovský a rodný kraj. 
Úzce spolupracovala s náchodským muzeem, zajistila převoz ot-
covy knihovny z USA do Česka a darovala ji muzeu. Kromě knih 
věnovala muzeu i například otcův Řád T. G. Masaryka, který zís-
kal in memoriam.

Lubor Šušlík obdržel pamětní medaili za celoživotní nezištnou 
propagaci historie. Z úcty ke svému otci, legionáři a důstojníko-
vi prvorepublikové československé armády začal sbírat a posléze 
vyrábět modely vojáků a bojové techniky z tohoto období. Vznik-
la tak unikátní sbírka miniatur československé armády, která 
čítá na dva tisíce kusů modelů vojáků i jejich techniky a výzbro-
je. V roce 1989 tuto cennou sbírku věnoval náchodskému muzeu. 
Od té doby se tato sbírka stala jednou z hlavních atrakcí v pev-
nosti Dobrošov.                                                      Richard Švanda

Hejtman ocenil 
dvě významné osobnosti

Dne 11. srpna 2020 zemřel v USA ve věku 79 let princ Walde-
mar zu Schaumburg-Lippe, vnuk Bedřicha zu Schaumburg-Lippe, 
posledního majitele náchodského panství a bratranec dánské 
královny Margrethe II. Náchod miloval a opakovaně ho navště-
voval. Rod Schaumburg-Lippe zanechal v historii Náchoda ne-
smazatelnou stopu. Schaumburgové drželi náchodské panství 

Zemřel Waldemar 
Schaumburg-Lippe

od roku 1842 do konce druhé světové války. Svůj původ odvozu-
jí od rodové državy Schaumburgu ve Wesergebirge, dnes Rinteln 
v Dolním Sasku a patří k nejvýznamnějším příslušníkům evrop-
ské aristokracie. Posledním majitelem náchodského panství byl 
princ Bedřich (1868–1945). Narodil se v Náchodě a prožil zde té-
měř celý život. Jeho syn Christian se v roce 1937 oženil s prin-
ceznou Feodorou, pocházející z dánské královské rodiny. Svat-
bu měli v letní rezidenci dánských králů v zámku Fredensborg. 
Feodora byla dcerou prince Haralda Dánského a princezny Hele-
ny z rodu Sonderburg/Gückburg.

Manželům Christianovi a Feodoře se 19. prosince 1940 na lo-
veckém zámku Klein Glienecke u Postupimi narodil syn, který 
byl v berlínském dómu pokřtěn jménem Waldemar, Stephan, 
Ferdinand, Wolrad, Friedrich Karl, princ zu Schaumburg-Lippe. 
V roce 1942 se knížecí rodina přestěhovala z Berlína do Nácho-
da na dvůr Bedřicha a jeho druhé ženy Antoinetty. Těsně před 
koncem války odjel se svými rodiči z Náchoda pryč. Závěr války 
je zastihl v Německu. Waldemar žil po nějakou dobu i u svých 
dánských příbuzných. Ve svých 10 letech se vrátil do Německa, 
kde se vyučil bankéřem. V roce 1977 se přestěhoval do Dánska, 
kde se oženil s dvorní fotografkou své druhé sestřenice Mar-
grethe II. Anne-Lise Johansenovou. Rok po svatbě se jim narodi-
la dcera Eleonore-Christine. V roce 1991 sdělila Anne-Lise své-
mu manželovi, že má milence a požádala o rozvod. Po rozvodu 
Waldemar nadobro opustil Dánsko. V letech 2001-2003 se Wal-
demar ještě dvakrát oženil, avšak ani jedno manželství nevy-
drželo více než rok. Čtvrtou a poslední manželkou se mu sta-
la veterinární lékařka Gertraud Wagner-Schöppl, kterou si vzal  
20. září 2008 na zámku Schönbrunn u Vídně. Gertraudin syn Ma-
rio-Helmut Wagner (nar. 23. prosince 1977) byl svým otčímem le-
gitimně přijat a změnil své křestní jméno na Mario Max Prinz zu 
Schaumburg-Lippe. Tato událost ale vyvolala velké emoce u hla-
vy rodu Schaumburg-Lippe prince Alexandra, který vydal prohlá-
šení, ve kterém vyjádřil svůj nesouhlas s Waldemarovým čtvr-
tým manželstvím a legitimizací syna Maria. 

Život na zámku však zůstal jen ve vzpomínkách, neboť princ 
Christian s manželkou se již do Náchoda nikdy nepodívali. Jak 
roky plynuly, bylo jejich velkým přáním do Náchoda zajet, ale 
české úřady jim cestu neumožnily. Teprve sametová revoluce 
umožnila Waldemarovi, aby společně se svojí dcerou, princez-
nou Eleonorou-Christinou, konečně mohl navštívit sídlo svých 
předků. „Byl to můj největší dárek v životě,“ vzpomínal princ 
Waldemar. 

Princ Waldemar se do Náchoda vždy rád vracel a měl radost 
z toho, jak město vzkvétá. Jeho posledním přáním bylo, aby byl 
po své smrti pochován na vojenském hřbitově v zámecké ale-
ji v Náchodě, kde našli místo posledního odpočinku mnozí jeho 
příbuzní. Město Náchod nyní jedná s rodinou, aby jeho poslední 
přání mohlo být splněno. Čest jeho památce!                R. Švanda

Poslední přání prince Waldemara ze Schaumburg-Lippe se naplnilo 
v pondělí 7. 9. 2020, kdy byly jeho ostatky za účasti rodiny uloženy 
v rodinné hrobce na vojenském hřbitově, tak jak si to princ 
Waldemar ze srdce přál. Vrátil se domů, jak sám rád říkával a jak 
to po celý svůj život cítil. Děkujeme všem, kteří se na splnění 
princova přání podíleli. Vítej doma princi!
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Momentálně se situace v souvislosti s pandemií bohužel 
komplikuje a téměř den ze dne se mění. Přesto zveme, uvi-
díme, co bude za měsíc. Říjnový koncert je totiž naplánován 
až na poslední den v měsíci – na sobotu 31. října. Jedná se 
o náhradní termín červnového koncertu, tedy posledního 
z minulé sezony 2019/2020. A aby těch změn nebylo málo, 
místo původně ohlášeného smíšeného vokálního souboru 
NOASH, přijede sbor dívčí ADASH. Zůstává však jeho umě-
lecký vedoucí a zakladatel Tomáš Novotný, vtipný a pouče-
ný vypravěč, který večer, jehož program se rovněž nemění, 
provází slovem. Soubor má své kořeny ve speciálním kur-
zu hebrejštiny s názvem Hebrejština písněmi, který docent 
Novotný vyučuje na Ostravské univerzitě. Trochu se obá-
vám, zda teď mohou zkoušet. Pro jistotu sledujte plakáty 
a webové stránky Městského divadla. Do doby, než se v Be-
ránku sejdeme, přeji všem hlavně zdraví a pokojnou mysl.

Za výbor KHN Lydia Baštecká 

Komorní hudba zve…

V úterý 22. 9. 2020 představila Česká pošta na svém depu v Ná-
chodě novinku – Mobilní poštu. Jde o novou formu poskytování 
poštovních služeb prostřednictvím vozidel ČP, které jsou upra-
veny pro plnohodnotné fungování poštovní přepážky. Předsta-
vení proběhlo za účasti Jana Hamáčka, 1. místopředsedy Vlády 
ČR a ministra vnitra, Jiřího Štěpána, hejtmana Královéhradec-
kého kraje, poslance a starosty Náchoda Jana Birke, který je také 
členem dozorčí rady ČP a zástupců České pošty Miroslava Štěpá-
na a Martina Vránka.
Co všechno znamená Mobilní pošta České pošty?

Mobilní pošta ČP je forma poskytování poštovních služeb pro-
střednictvím vozidel ČP, které jsou upraveny pro plnohodnotné 
fungování poštovní přepážky. Jedná se o zajištění poštovních 
produktů a služeb v místech, kde je pošta dočasně uzavřena 
(např. z důvodu výskytu viru COVID 19). V případě, že není nutno 
nasadit mobilní pobočku jako dočasnou náhradu kamenné poš-
ty, lze ji využít i v oblastech, kde kamenná pobočka není (např. 
oblasti s menší hustotou poštovní sítě nebo izolované oblasti). 
Vozidla mají ve spolupráci s obcemi nastavený jízdní řád a pra-
videlně v daném intervalu přijedou na stanovené místo, kde po-
skytují poštovní službu.

Portfolio produktů a služeb primárně vychází z konceptu, aby 
mobilní pobočka byla plnohodnotnou náhradou kamenné poboč-
ky z legislativního faktoru. Tzn. že mobilní pobočka nabízí kom-
pletní portfolio základních poštovních služeb regulovaných ČTÚ. 
Dále mobilní pobočka nabízí vybrané komerční poštovní služ-
by (např. příjem a výdej balíku do ruky), vybrané finanční služ-
by a produkty, prodej cenin a zboží a dále vybrané ostatní poš-
tovní služby a služby Poštovní spořitelny.
Jak bude probíhat pilotní provoz a co je jeho cílem?

Pro otestování pilotního provozu byly ze specifických důvo-
dů vybrány následující lokality Královéhradeckého a Moravsko-
slezského kraje:
– Královéhradecký kraj (Dobruška + obsluhované obce)
– Moravskoslezský kraj (Dvorce u Bruntálu + obsluhované obce)

Mobilní pošta 
představena v Náchodě

Cílem pilotního provozu je ověření funkčnosti nastaveného 
provozního procesu obsluhy klientů ČP v praxi, zmapování re-
akcí klientů ČP ke změně obsluhy a získání datové základny pro 
další rozvoj této formy obsluhy.
Jak si lze představit fungování Mobilní pošty po úspěšném pi-
lotním provozu?

Mobilní pošta ČP se může stát téměř plnohodnotnou alterna-
cí uzavřené pobočky (dlouhodobě uzavřené pobočky, pobočky 
uzavřené z důvodu krizových situací, rekonstrukce apod.), dále 
jako zástup běžné absence pošty/pošty Partner (nemoc, dovolená 
apod.). V případě úspěšného otestování může být Mobilní pošta 
nástrojem pro rozšíření kontaktních/zákaznických míst ČP s pl-
nohodnotnými službami i v obcích bez poboček. 

Ze strategického pohledu se jedná o naplnění opatření vlá-
dy v souvislosti s pandemickými opatřeními – (připravenost na  
2. vlnu COVID-19) a podpora udržitelnosti a rozvoje venkova. 
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Říjnová výročí
V říjnu 1910 začal na dlouhá léta psát 
kroniku města Náchoda učitel Vincenc 
Fikr. Jeho záznamy jsou objektivní, vel-
mi cenné.
1. 10. 1945 se narodila středoškolská 
profesorka Mgr. Věra Vlčková, člen-
ka Obce spisovatelů, autorka řady vý-
znamných regionálních publikací, mj. 
také iniciátorka náchodských Kuron-
ských slavností.
3. 10. 1905 byl zvolen náchodským sta-
rostou JUDr. Josef Čížek. Období jeho 
působení patřilo k obdobím pro město 
nejvýznamnějším. 
7. 10. 1925 se narodil učitel František 
Drahoňovský, významný regionální 
pracovník, zakladatel a dlouholetý šéf-
redaktor sborníku Rodným krajem. Ten 
letos dovršil šedesátý svazek. 
13. 10. 2000 zemřel náchodský ro-
dák, režisér Vinohradského divadla, 
prof. František Štěpánek. Dlouhá léta 
spolupracoval s náchod. ochotníky.
15. 10. 1900 zemřel hudební skladatel 
Zdeněk Fibich, „patron“ někdejšího ná-
chodského hudebně-pěveckého spolku. 
Narodil se 21. prosince 1850. 
20. 10. 1740 zemřel císař Karel VI., po je-
hož smrti někteří „sousedé“ neuznali 
právo jeho dcery M. Terezie na rakous-
ký trůn. Války prusko-rakouské, v nichž 
přišly Země koruny české o Slezsko 
a Kladsko, řadu let pustošily i náš kraj.
21. 10. 1125 zemřel první český kro-
nikář, pražský kapitulní děkan Kos-
mas. K roku 1068 připomíná Dobenín 
a Opočno; Kladsko a třeba Litomyšl už 
k roku 981.
21. 10. 1870 se narodil významný ar-
chitekt Adolf Loos, podle jehož návr-
hu byly postaveny řadové domky v Ná-
chodě-Babí na Vyšehradě.
24.–26. 10. 1910 se v Náchodě konaly 
protidrahotní demonstrace, jichž se zú-
častnilo na 8 tisíc nespokojených z Ná-
choda, ale i z Hronova a Velkého Poříčí.
25. 10. 1925 se v Náchodě narodil vý-
tvarník prof. Bohumír Španiel, Ros-
ťa Pitrman ze Zbabělců a dalších knih  
J. Škvoreckého. Působil jako pedagog 
nejen ve školách, ale jako vedoucí vý-
tvarného kroužku ovlivnil řádku ama-
térských výtvarníků. 
26. 10. 1925 se narodil v nedaleké Boro-
vé Bohuslav Čáp, člen činohry Národ-
ního divadla. 
27. 10.  1760 zemřel P. Antonín Koniáš, 
který se osobně zúčastňoval exekucí 
a pálení knih i v našem regionu.
31. 10. 1965 zemřel ve věku 101 rok 
spisovatel a sběratel folkloru Josef Šte-
fan Kubín. Před první světovou válkou 
sbíral lidová vyprávění v tzv. Českém 
koutku v Kladsku, Kladské povídky pak 
vyšly několikrát knižně.                 A. F.

Před dvaceti lety založila PhDr. Eva 
Koudelková nakladatelství a nazvala 
je podle erbovní hory našeho kraje Bor. 
Za dvě desetiletí vydala přes dvě stovky 
titulů.

 Dr. Koudelková žije, pracuje a vydá-
vá v Liberci, srdcem je doma v Hronově, 
kde prožila dětství i léta dospívání, na-
rodila se ovšem v Náchodě a v Náchodě 
absolvovala v roce 1967 gymnázium. Pak 
získala na filosofické fakultě Univerzity 
Karlovy doktorát a aprobaci k vyučování 
češtině a angličtině na středních školách. 
Od roku 1991 působí na pedagogické fa-
kultě Technické univerzity v Liberci. Tam 
je i sídlo jejího nakladatelství. Založila je 
v roce 2000 a vydává v něm vedle publi-
kací se vztahem k Liberecku zejména lite-
raturu o našem regionu. 

 Dr. Koudelková věnovala velký i odbor-
ný zájem pověstem. V řádce knih převy-
právěla regionální pověsti a vyprávění, 
mj. Turov, Blaník Jiráskova kraje (1995, 
2009), Ze starých vyprávění. Pověsti z Ná-
chodska, Hronovska a Červenokostelecka 
(1997), Pověsti z Broumovska (2000, 2009), 
Od Homole k Hejšovině. Lidová vyprávění 
z Kladského pomezí (2006).

Dvacet let Nakladatelství BOR
 Eminentní zájem projevila o tzv. Čes-

ký koutek v Kladsku, území v našem těs-
ném sousedství (Čtení o Českém koutku, 
2011; Výpravy do Českého koutku, 2012; 
Byli jsme tam doma. Vzpomínky pamět-
níků na dětství v Českém koutku, 2017). 
Do tohoto okruhu patří i vydání „vzpomí-
nek ze života na česko-kladském pome-
zí“ Aloise Palaty U nás pod Borem (2015). 
Svůj zájem věnuje i dílu Aloise Jiráska. Vy-
dala výběr z jeho méně známých „vojen-
ských“ povídek Za vlast a císařovnu (2008) 
nebo „povídky z kraje pod Borem“ Na hra-
nicích (2016). 

 Vydala i několik encyklopedických pu-
blikací: Jiřího Uhlíře Osobnosti Jaroměře 
(2011), spolu s A. Fettersem Zanechali sto-
pu... Osobnosti kultury v Náchodě (2013) 
nebo Broumovsko a Policko literární Jana 
Meiera (2016). Pro osobnosti regionu za-
ložila edici Balbín. V ní byli prezentová-
ni mj. náchodští rodáci Josef Škvorecký 
a Vratislav Blažek. 

 Vydání každé knihy předchází obvykle 
velká, na první pohled neviditelná, ale ne-
zbytná a odpovědná redakční práce. Hlav-
ní zásluha dr. Koudelkové je v tom, že bez 
jejího úsilí a péče by většina titulů nikdy 
nevznikla a nevyšla.                 Aleš Fetters 

O víkendu 29. až 30. srpna proběhlo 
ve sportovním areálu Ostrava-Jih posled-
ní kolo Českého poháru v běhu na 100 m 
s překážkami a Otevřené MČR ve výstu-
pu na cvičnou věž. I když letošní sezónu 
do jisté míry ovlivnila zdravotní situace 
v ČR, nezabránilo to reprezentantovi SDH 
Běloves Patriku Kliglovi dosahovat skvě-

Patrik Kligl 
vítězem Českého poháru

lých výsledků. Již po prvním závodě sto-
vek v Třebíči, který se uskutečnil koncem 
června, stál Patrik v čele Českého pohá-
ru. To se nezměnilo ani v posledním kole 
v Ostravě, kde Patrik obsadil sice druhé 
místo, ale součtem bodů si zajistil vedou-
cí pozici a tím přivezl do Královéhradec-
kého kraje po letech pohár pro celkového 
vítěze Českého poháru v běhu na 100 m. 
Patrikovi mnohokrát děkujeme za skvělou 
reprezentaci běloveského sboru.                         

R. Švanda, kronikář Bělovsi a SDH
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Zaniklé historické stavby v Náchodě
9. Domnělý sbor českých bratří (čp. 184)

Město Náchod se na počátku 16. století stalo jedním z mála 
středisek jednoty bratrské v Čechách, a to díky tehdejšímu maji-
teli panství Janovi mladšímu Špetlovi z Janovic a především jeho 
manželce Anežce z Janovic, kteří byli jejími velkými přívrženci. 
Jednota bratrská byla založena v r. 1457 v podorlickém Kunvaldu 
a ve svém programu zdůrazňovala trojí ideál víry, lásky a naděje, 
se silnějším důrazem na praktický křesťanský život než na uče-
ní nebo církevní tradice. 

V Náchodě získala jednota bratrská stálé sídlo v r. 1501, kdy 
Anežka z Janovic koupila od Jiřího Latovského z Biskupic (Byšof-
shajnu) dvůr se zahradou (v písemných pramenech uváděn od  
r. 1462) na Krajském předměstí u Velkého mlýna, který v r. 1505 
darovala „bratřím starším a jiným k scházení do sboru k sloužení 
pánu Bohu“. Sbor, ke kterému patřil i malý hřbitov, byl pak český-
mi bratry užíván pravděpodobně ne-
celé půlstoletí. V r. 1547 byla jedno-
ta bratrská Ferdinandem I. zakázána 
a uzavření náchodského sboru bylo 
zdejšímu děkanovi Janu Andělíčkovi 
nařízeno dopisem pražské konsistoře 
z 24. 1. 1548. Bratři byli nuceni odejít 
a budova sboru připadla opět vrch-
nosti. Zikmund Smiřický ji pak v r. 
1550 daroval svému úředníkovi Ha-
nuši Brodinskému z Brodějovic, kte-
rý již r. 1558 sbor se zahradou prodal 
opět panskému úředníkovi Janu Fur-
tátovi z Letek a jeho manželce Lidmi-
le Sendražské ze Sendražic. Ta nemo-
vitost po smrti manžela postoupila 
v r. 1562 Petru Sapáčkovi (Sapákovi). 

Dějinami sboru i domů, které 
na jeho místě nově vznikly, se zabý-
vali oba nejstarší náchodští histori-
kové J. M. Ludvík (1796–1856) a J. K. 
Hraše (1840–1907). Došli ale k rozdíl-
ným výsledkům. Prvně jmenovaný, 
který při psaní svého rukopisu o zdej-
ším místopisu asi v l. 1828–1836 měl 
k dispozici všechny pozemkové knihy 
a daleko více bezprostředních infor-
mací ke starším náchodským reáliím, 
tento bývalý dvůr a sbor lokalizoval 
do dnes prázdného prostoru (parkovi-
ště) v Mlýnské ulici na místě pozdější hospody U bílé růže a sou-
sedního domu (stará čp. 23 a 22; nová čp. 178 a 177). Naopak jeho 
mladší nástupce, který bohužel neměl k dispozici všechny po-
zemkové knihy a někdy možná více věřil tradovaným pověstem, 
ve svých objemných náchodských dějinách (vydaných 1895) po-
važoval za zbytek sboru nedaleký roubený dům čp. 184 (staré čp. 
29) v místě bývalé tovární budovy, tzv. Pikovky čp. 304 v dnešní 
ulici Českých bratří (viz náš příspěvek v NZ 06/2019). 

Náš aktuální průzkum pozemkových knih dává za pravdu spí-
še J. M. Ludvíkovi, jenž mj. poznamenal, že v r. 1663 byl dům sbo-
ru již sešlý a proto byl obnoven, dále byly v jeho okolí postave-
ny v letech 1665 jirchářská dílna, 1670 soukenická valcha a 1688 
dva domy pro soukeníky. V r. 1698 předala vrchnost tyto objek-
ty městu. V soudobých trhových zápisech z let 1699 až 1731 byly 
běžně označeny pomístním názvem „na Zboru“. Dne 11. 5. 1699 
prodalo město dva soukenické domy soukromým řemeslníkům. 
V případě čp. 23, poté 178, jím byl zdejší soused Jan Klamperna, 
jenž za cenu 220 zlatých obdržel ten „dům zadnější spolu s vymě-
řeným kusem louky“. Sousední dům, pozdější čp. 22, poté 178, 
co „dům přední“ získal za 200 zlatých Václav Nentvich s man-

želkou Rozálií, původem z tehdy kladského Pastorkova, který 
byl kvůli tomu 1. 2. 1699 propuštěn z poddanství ze sousední-
ho panství a do Náchoda přišel s čerstvě vystaveným zachova-
cím listem. Dalšími majiteli těchto dvou domů do druhé poloviny  
19. století byli (v čp. 22, 177) mlynář Jan Fibír, městský rychtář 
Jiřík Heitfleisch, počestný muž Jan Jelínek, zdejší sousedé Martin 
Šrůtek, Václav Stolina a jeho potomci, naposledy pak Ferdinand 
Žídek, resp. (v čp. 23, 178) Jan Stehlík a jeho potomci, řezníci Jiří 
Fibír, Josef Dostál, Vincenc Dostál a Vincenc (Čeněk) Fibír, jenž 
poté dům přestavěl a založil známou hospodu U bílé růže. Me-
zitím soukenické řemeslo postupně zaniklo a namísto jirchov-
ny byly ve druhé polovině 18. století zřízeny další dva domky. 
Těchto pět stavení na Krajském předměstí obdrželo čp. 21 až  
25 (poté 177 až 180, když původní čp. 21 bylo zbouráno kvůli 

stavbě železničního náspu) a v násle-
dujících letech bylo přestavěno do po-
doby, kterou známe již z fotogra-
fií. Všechna byla zbourána koncem  
70. let minulého století. 

Naopak J. K. Hraše lokalizoval „svůj“ 
sbor vpravo přes ulici jdoucí k Velkému 
mlýnu, tj. do pozdějších prostor domu  
čp. 29 (poté 184), protože se údajně 
lidově nazýval „stará fara“. A za ním 
v tehdejší zahradě se údajně – podle 
slov Ludvíka – měl nacházet zaniklý 
hřbitov českých bratří. Ovšem dům 
v té době ještě patrně nestál, proto-
že v dochovaných písemných prame-
nech z této doby o něm není žádná 

zmínka. Byl datován v nápisu na ka-
břinci nad jižním štítem: „Požehnání 
budiž domu tomu, vystavěl jsem, nevím 
komu. Léta Páně 1695“. V tomto roce 
byl zřejmě postaven či přestavěn, ov-
šem jméno stavebníka zůstává do-
sud utajeno. Je možné, že v této době 
patřil ještě zámecké vrchnosti. Z do-
sud zjištěných indicií vyplývá, že jeho 
prvním majitelem mohl být Martin 
Hejzlar starší ze Starého Města, jenž 
byl 24. 8. 1694 propuštěn z poddanství 
a stal se náchodským měšťanem. Ma-
jitelé domu se poté různě střídali, až 

poslední z nich František Kimmer ho prodal v r. 1891 tovární-
ku Jakubu Pickovi, který ho nechal v dubnu 1895 zbourat a po-
stavil zde továrnu.

Samotný dům představoval významný příklad velkého roube-
ného předměstského domu. Stavba měla obytné přízemí s velkou 
a malou světnicí v prvním díle, síň ve druhém a kuchyni a tro-
jici komor ve třetím díle. Patro rozdělené na dvě světnice, dvě 
malé komory a společnou předsíň a osvětlené pouze malými ob-
délnými okénky, sloužilo ke skladovacím účelům a k přespávání 
dětí a služebnictva v letním období. Na západní straně bylo vy-
baveno dřevěnou pavlačí. Dům byl kryt vysokou sedlovou šin-
delovou střechou s bedněnými štíty opatřenými ve vrcholu ka-
břinci. Charakteristickým znakem vysokého stáří budovy byla 
konstrukce schodiště se stupni z nakoso půlených trámů, bez-
pochyby přibitých dřevěnými kolíky na trámových schodnicích. 

Dům dodnes připomíná malá pamětní deska na továrním ob-
jektu Pikovky směrem do ulice Českých bratří odhalená z popu-
du J. K. Hrašeho nedlouho po stavbě továrny. 

PhDr. Jaroslav Čáp – Mgr. Jan Čížek 

čp. 184

Mlynska ulice – 1975



8 NÁCHODSKÝ  ZPRAVODAJINFORMACE Z RADNICE

S nástupem podzimu se slunečné tep-
lé dny střídají s chladnějším počasím a je 
třeba o to více dbát o zdraví, abychom 
předešli různým neduhům a nachlazení. 
U nás v informačním centru jsme proto 
pro vás opět rozšířili nabídku o bylinné 
sirupy p. Hlouškové z Červeného Kostel-
ce, které nesou označení Regionální pro-
dukt Kladské pomezí. Z příchutí nabízí-
me diviznu, pampelišku, rozmarýn, smrk 
ztepilý, hloh obecný, kopretinu řimbabu, 
saturejku horskou, levanduli lékařskou 
a arónii.

Stálicemi v naší nabídce jsou přírod-
ní džemy (např. angreštovo-malinový, 
borůvkový s jablky, grepový s hruškami 
a kousky ořechů, meruňkový s levandu-
lí, ostružinový s hořkou čokoládou a jiné) 
nebo čatní z dílny p. Horákové z Police 
nad Metují a sirupy z dílny Camellus, kte-
ré jsou vyráběny jak z bylin vypěstova-
ných v bylinkových zahradách (například 
sirup mátový, meduňkový, šalvějový…), 
tak z bylin sbíraných v čistých přírodních 
lokalitách (např. bezový, zlatobýlový, jitr-
ocelový, mateřídouškový, …) či jejich vzá-
jemnými kombinacemi. Působí blahodár-
ně na imunitní systém, dýchací i trávicí 
ústrojí. Tyto sirupy se pyšní též označe-
ním Regionální produkt Kladského po-
mezí. 

Městské
informační
centrum

Město Náchod prostřednictvím Technických služeb s.r.o. provede jednorázový svoz 
nebezpečných a objemných odpadů. 

Harmonogram svozu:
Pátek: 23. října 2020
Klínek – prodejna .................................................................................. 16.30 –16.45  hod.
Sokolská (u Vatikánu) .............................................................................16.55–17.10  hod.
Bezručova, Vojanova (u trafa) ................................................................17.25–17.40  hod.
Smetanova, V Zátiší (u hřiště) ...............................................................17.45–18.00  hod.

Sobota: 24. října 2020
Dobrošov – náves ........................................................................................8.00–8.15 hod.
Jizbice – u prodejny.................................................................................... 8.20–8.35 hod.
Lipí – náves ................................................................................................  8.40–8.55 hod.
Sídliště U nemocnice (u prodejny)  .........................................................   9.00–9.15 hod.
Kladská (parkoviště u Pekáren) .............................................................   9.45–10.00 hod.
Pavlišov u prodejny ................................................................................. 10.15–10.30 hod.
Horní Babí u školy ................................................................................... 10.35–10.50 hod.
Ryšavého/Lesní .........................................................................................10.55–11.10 hod.
Malé Poříčí. naproti zastávce ČD  ..........................................................11.15–11.30 hod.
Běloves. 1.máje (k Brodu) ....................................................................... 11.45–12.00 hod.
Za Kapličkou (u rybníka) ........................................................................ 12.15–12.30 hod.
Sídliště Plhov (před prodejnou Verner) ................................................12.35–12.50 hod.
Bražec (Novoměstská u rybníka) ...........................................................13.05–13.20 hod.
Staré Město n. Met. (Drtinovo nám.) ....................................................13.25–13.40 hod.
Sídliště Branka (parkoviště) ...................................................................13.50–14.05 hod.

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

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

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

Svoz odpadů

V sobotu 19. září 2020 se uskutečni-
lo v areálu Malých lázní v Bělovsi spor-
tovní odpoledne pro děti. Malí sportovci 
s velkým odhodláním a vervou soutěžili 
v hopu v pytli, kriketu a hodu na přesnost 
na dálku i blízko. Skvělé výkony předvedli 
všichni účastníci sportovního odpoledne, 
za což obdrželi diplomy a drobné odměny. 

Za kolektiv Městského informačního 
centra v Malých lázních, které toto spor-
tovní odpoledne zorganizovalo, děkuje-
me za váš zájem a dětem za jejich úžas-
né výkony.

Malí sportovci si užili 
odpoledne v Malých lázních

Od září do listopadu budou probíhat 
práce na zkrášlení parku v centru měs-
ta v bezprostřední blízkosti ulice Pražské 
před budovou okresního soudu.

Součástí revitalizace bude úprava pě-
ších tras, vytvoření centrálního prostran-
ství, obnova zeleně a osvětlení vybraných 
cest a prvků. Samozřejmě nebudou chybět 
nové lavičky a odpadkové koše.

„Výsadbou nových vegetačních prvků 
chceme především zvýšit atraktivitu oko-
lí. Celá centrální plocha bude krásným pro-
storem, který bude sloužit ke krátkodobější-
mu odpočinku pod korunami stromů, které 
zároveň vytvoří zelenou střechu,“ upřesnil 
starosta Jan Birke. 

Park v centru Náchoda 
projde revitalizací
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V období od 17. 9. do 9. 10. 2020 do-
chází k uzavírce v ul. Zámecká na úseku 
od odbočky do ul. Máchova až po bránu 
na V. nádvoří státního zámku Náchod (viz 
mapa – červená trasa). Uzavření je nutné 
z důvodu dodržení bezpečnosti a ochrany 
zdraví při kácení stromů a pohybu techni-
ky v lokalitě podél ul. Zámecká. Po dokon-
čení prací bude tato cesta opět neprodle-
ně zpřístupněna pro veřejnost.

Po dobu uzavírky a omezení, prosíme, 
využívejte alternativních cest s doporuče-
ním na zámecké schody za hotelem Berá-
nek, ul. Smiřických ze sídliště Plhov nebo 
trasu přes ulice Poděbradova, ul. Nový 
Svět a ul. Zákoutí, která ústí do Aleje Ka-
teřiny Zaháňské. 

Současně je od pondělí 14. 9. 2020 
v souvislosti s prováděním stavebních 
prací na revitalizaci zámeckého kopce 
mimo provoz veřejné osvětlení v horní 
části ul. Zámecké (v úseku Déčko-zámek). 

Děkujeme za pochopení.

Obnova zámeckého 
kopce – omezení

Vážení občané, 
volby do zastupitelstev krajů se budou ko-
nat ve dvou dnech, v pátek 2. října 2020 
od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobo-
tu 3. října od 8.00 hodin do 14.00 hodin. 

Voličem je státní občan, který nejpoz-
ději 3. října 2020 dovrší věku 18 let a je 
přihlášen k trvalému pobytu v obci, která 
náleží do územního obvodu kraje.

Hlasování probíhá pouze na území Čes-
ké republiky a to ve 13 krajích. Volič může 
hlasovat pouze v tom volebním okrsku, 
kde je přihlášen k trvalému pobytu. Vý-
jimku tvoří pouze voliči, kteří hlasují 
na voličský průkaz.

Hlasovací lístky, které jsou vytištěny 
pro každou volební stranu jednotlivě, ob-
drží voliči prostřednictvím České pošty 
a.s. a to nejpozději 29. září 2020.

Ve volební místnosti je třeba prokázat 
svoji totožnost a státní občanství České 
republiky platným občanským průkazem, 
resp. platným cestovním pasem ČR.

Ke způsobu hlasování: volič vloží 
do úřední obálky pouze jeden lístek vo-
lební strany, pro kterou se rozhodl hla-
sovat. Může zde zakroužkováním pořado-
vého čísla nejvýše 4 kandidátů vyznačit, 
kterému z nich dává přednost (tzv. uděle-
ní přednostních hlasů).

 
Voličský průkaz:

Ve volbách do zastupitelstev krajů 
může volič hlasovat na voličský průkaz 
v jakémkoliv volebním okrsku, který spa-
dá do územního obvodu kraje, kde jsou 
volby vyhlášeny a v jehož územním ob-
vodu je přihlášen k trvalému pobytu. Při 
ztrátě či odcizení voličského průkazu ne-
lze vydat duplikát.

Žádost musí obsahovat jméno a příjme-
ní voliče, datum narození, adresu trvalé-
ho pobytu a případný požadovaný způsob 
doručení voličského průkazu. Na tuto žá-
dost není zákonem předepsaný formulář 
nicméně vzor žádosti o voličský průkaz, 
je k dispozici na internetových stránkách 
Městského úřadu Náchod v sekci KRAJSKÉ 
VOLBY 2020.

Žádost lze podat v písemné nebo elek-
tronické podobě s doručením úřadu nej-
později do 25. září 2020 (listinná podoba 

Volby do zastupitelstev krajů 
2. a 3. října 2020

žádosti musí obsahovat ověřený podpis 
voliče, elektronické podání se podává pro-
střednictvím datové schránky voliče)

Dále lze o voličský průkaz žádat osob-
ně, a to až do 30. září 2020 do 16:00 hodin 
– volič se dostaví na úřad, prokáže svo-
ji totožnost a úřad o žádosti učiní úřed-
ní záznam.

Volič, který hlasuje na voličský průkaz, 
musí průkaz odevzdat okrskové volební 
komisi.

Vzhledem k aktuální situaci s onemoc-
něním covid-19 lze předpokládat, že ur-
čitá část voličů se bude ve dnech voleb 
nacházet v nařízené karanténě či izolaci 
či v pobytovém zařízení, které bude uza-
vřeno podle zákona o ochraně veřejného 
zdraví z důvodu ochrany před onemocně-
ním covid-19.

Všechny tyto případy nově řeší Zákon 
o zvláštních způsobech hlasování ve vol-
bách do zastupitelstev krajů a do Senátu 
v roce 2020.

Tento zákon upravuje speciální mož-
nosti, jak mohou tito voliči uplatnit své 
právo volit v těchto volbách. Podrobné in-
formace najdete na stránkách Minister-
stva vnitra ČR v sekci volby – www.mvcr.
cz/volby

Případné dotazy vám rádi zodpovíme 
na tel. linkách 491 405 162, 491 405 134.
Bc. H. Horáková, vedoucí správního odboru
POZOR – DŮLEŽITÁ INFORMACE 
ZMĚNA VOLEBNÍ MÍSTNOSTI 
PRO VOLEBNÍ OKRSEK č. 9 
Voliči, kteří doposud volili ve voleb-
ní místnosti umístěné v budově penzio-
nu Marie, Bartoňova 1998, Náchod, bu-
dou nyní nově volit ve volební místnosti 
umístěné v budově ZŠ TGM, aula budo-
vy – vstup do objektu zadním vchodem.

„Mezi kmeny stromů pak bude umístěno 
několik sedacích prvků v podobě kostek, kte-
ré budou nasvíceny z jednotlivých stran. Tím 
chceme park zatraktivnit i ve večerních hodi-
nách. Z důvodu parkových úprav dojde také 
k přemístění památníku obětem komunis-
mu, a to o pár metrů tak, aby nemuselo do-
jít k výraznějšímu prořezu dřevin, které jej 
v současné době obklopují,“ dodal místosta-
rosta Jan Čtvrtečka.

Autorem projektové dokumentace par-
kových úprav je firma green4plan s.r.o., 
Vysokov a zhotovitelem této investiční 
akce za bezmála 5 mil. Kč (4 958 508,59 Kč 
vč. DPH) je firma SILVAGRO s.r.o., Zábrodí. 

Během srpna a září proběhla výměna 
svítidel v ulicích Ryšavého, Doubicova, 
kpt. Jaroše, Raisova, Smolova a Vančuro-
va v Náchodě. Stávající sodíková svítidla 
nahradili pracovníci Technických služeb 
LED svítidly o výkonnosti 29 W. Celkem 
bylo vyměněno 66 kusů svítidel, která 
v těchto ulicích zajistí kvalitnější a úspor-
nější osvětlení.

Nová svítidla ve městě
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Dobře mi poradili
a ještě jsem ušetřil
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CO SE DĚJE 
NA KOMENDĚ

   Zprávičky 
 z Masaryčky

Co nového na Komendě?
Tak jako v ostatních školách, tak i u nás 

se 1. září po dlouhých 174 dnech otevřely 
dveře pro žáky všech tříd. Pro žáky vyš-
ších ročníků to byl návrat do známého 
prostředí, pro naše prvňáčky to byla úpl-
ně první zkušenost. Kromě pana ředitele 
Mgr. Františka Majera jim přišla popřát 
hodně štěstí a školních úspěchů i paní 
místostarostka města Náchoda ing. Pav-
la Maršíková. Podpořit je ale hlavně přišli 
také rodiče, babičky i dědečkové. Prostě 
byla to velká sláva, ukáply i nějaké slzičky 
(hlavně u maminek a babiček), atmosféra 
byla slavností a příjemná. Nejdůležitější 
však bylo, že při tomto prvním důležitém 
životním kroku mohli děti doprovodit 
všichni nejbližší, kteří o to měli zájem. 

Prvního září tak začal nový školní rok 
2020–2021. Na to, jaký bude, jsme se ze-
ptali ředitele školy Mgr. Františka Majera:

„My všichni věříme, že úplně normální. Se 
všemi kolegy a zaměstnanci školy jsme se 
ho snažili připravit tak, aby v něm nechy-
běly žádné tradiční akce. Naplánovány jsou 
adaptační kurzy, lyžařské i turistické kurzy, 
školy v přírodě, exkurze i výlety. Samozřej-
mě jsme do všech plánů museli zapracovat 
zvýšená hygienická opatření, ale rozhodně 
žádné akce rušit nechceme. Jediné, co jsme 
tak museli omezit, jsou exkurze do zahrani-
čí, které pravděpodobně letos budou muset 
žáci oželet. Jinak ale věříme, že vše ostatní 
proběhne normálně.“

A co byste si do nového školního roku 
nejvíce přál?

„Aby proběhl bez omezení, aby nikdo 
už školu nezavíral a děti i učitelé se mohli 
soustředit na svoji práci. Vím, jak náročné 
bylo pro rodiče období, kdy děti musely být 
doma, kolik je to stálo sil a nervů. Od příro-
dy jsem optimista a tak stále věřím, že toto 
se už nestane. Na školní rok jsme dobře při-
praveni a věřím, že proběhne v klidu a v po-
hodě.“                     kolektiv ZŠ Komenského

Počátek nového školního roku se po ne-
plánovaně prodloužených prázdninách 
nesl většinou v duchu nehrané, vskutku 
upřímné radosti dětí z opětovného shle-
dání se se spolužáky a pedagogy. 

Jako obvykle se do školy těšili přede-
vším prvňáčkové. Do učebny první třídy 
se s nimi v úterý 1. září hned v 8 hodin 
ráno vydal i Jan Birke, starosta Náchoda, 
v doprovodu ředitelky školy Mgr. Rad-
ky Lokvencové a zástupkyně ředitelky 
Mgr. Evy Markové, která je zároveň jejich 
třídní učitelkou. 

„Prvňáčkům přejeme, ať zde najdou 
přátelství, která vydrží dlouhé roky, tou-
hu po vědění a s ní spojené potřebné zna-
losti a dovednosti pro život,“ zaznělo 
mimo jiné v uvítacím proslovu. Nutno po-
dotknout, že natěšená dítka vyřčená slova 
i vše, co kolem sebe viděla „hltala plnými 
doušky“. Musíme doufat, že jim počáteč-
ní nadšení co nejdéle vydrží.

Obdobně probíhaly i první hodiny vý-
uky ve vyšších ročnících. Své pocity, se 
kterými se letos žáci do lavic vraceli, vyjá-
dřila kupříkladu 8.A, a to na popud třídní 
učitelky Mgr. Natálie Kotopulu. Zde je ně-
kolik z nich: „Netěším se na vstávání, ale 
jsem ráda, že jsme zpátky ve škole, třída 
mi ten půlrok opravdu chyběla.“ „Budu se 
snažit mít co nejlepší vysvědčení, proto-
že chci jít na střední (školu) a nechci ani 
zklamat rodiče, jen se bojím, zda to budu 
v osmé třídě zvládat.“ „Těším se na ma-
tematiku a sportovky, taky na němčinu/
ruštinu (jde o volitelné předměty) a na va-
ření, protože je to nové a chci si to vy-
zkoušet.“ „Těším se na pokusy v chemii.“ 
„Chci, abychom jezdili na výlety.“ „Chtěla 
bych, abychom měli třídní noviny každý 
měsíc, ve kterých by bylo napsáno, co se 
za tu dobu stalo.“ „Těším se na nové věci, 
co se naučíme, jen mám strach, aby neby-
ly moc těžké.“ „Vím, že mne učení nebaví, 
ale zároveň vím, že je nutné něco umět, 
abych jednou mohla být tím, čím chci.“ 
„Doufám, že učitelé na nás budou hodní 
a že nám novou látku budou vysvětlovat 
tak, abychom to pochopili.“ „Ať se nám 
letos daří!“ 

Rozdíl oproti předchozím letům pocí-
tili zaručeně šesťáci. Přibylo jim něko-

lik předmětů, změnil se třídní kolektiv. 
Vzájemně se proto více poznávali během 
dvoudenního adaptačního kurzu, jenž 
proběhl ve čtvrtek desátého a v pátek je-
denáctého září přímo ve školní budově. 
Děti získaly mnoho důležitých informa-
cí spojených s fungováním 2. stupně ZŠ, 
hrály deskové i sportovní hry, vyzkoušely 
si batikování triček, nechybělo ani opéká-
ní vuřtů, 6.A se vydala také na vycházku 
do nedalekého Pekelského údolí... Letoš-
ní účastníci této seznamovací akce však 
díky současné pandemii, a od 10. září na-
víc i povinnosti znovu nosit roušky, bohu-
žel přišli o svými předchůdci vychvalova-
nou „atrakci“ v podobě nočního přespání 
ve škole, čehož mnozí litovali. 

Kolektiv ZŠ TGM Náchod 

Po období karantény a dvou měsících 
prázdnin jsme 1. září slavnostně zaháji-
li nový školní rok 2020–2021. Radost ze 
setkání se spolužáky, kamarády a učiteli 
vytvořila pozitivní atmosféru. Novinkou 
je krásný povrch na školním hřišti, hoj-
ně užívaném ve družině a při tělocviku. 
V chladném počasí letos využijeme novou 
tělocvičnu vedle školy. Prvňáčci se těší ze 
zrekonstruované školní družiny. Věříme, 
že nadcházející školní rok přinese spous-
tu zážitků a vědomostí. 

kolektiv ZŠ Pavlišovská – Babí

ZŠ BABÍ

AM pokračuje v Erasmus+ 
projektech

Náchodská střední ško-
la ACADEMIA MERCURII má 

za sebou první rok trvání svých dvou-
letých Erasmus+ projektů, spolufinan-
covaných z fondů programu Erasmus+ 
Evropské Unie. Ačkoliv současná situace 
v Evropě cestování kvůli koronaviru ne-
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„Co nového pod Montací“

PrŠ, ZŠ a MŠ J. ZEMANA

přeje, škole se přesto daří dále své projek-
ty realizovat.

V projektu určeném pro cestování žáků 
do partnerských zemí (Dánska, Španělska 
a Malty) s názvem „European Citizenship 
– Cultural Heritage Unites us“ se podaři-
lo zorganizovat společné školení učitelů 
v Madridu, kde si učitelé osvojili znalos-
ti práce v internetových platformách Ev-
ropské Unie s názvem eTwinning/Twin-
Space, a které následně žáci využívají při 
projektových aktivitách. O těchto aktivi-
tách se můžete více dozvědět na Instagra-
mu a webu projektu: https://twinspace.
etwinning.net/70782/pages/page/733408. 
Při online soutěži o nejlepší logo projektu 
bylo žáky zvoleno logo symbolizující kul-
turní dědictví, kterému je projekt věnován 
spolu s budováním pocitu sounáležitosti 
v rámci evropského občanství. Na počátku 
února se žáci všech partnerských škol set-
kali zatím virtuálně, prostřednictvím Sky-
pe video konference online, a vzájemně si 
představili své školy, své země a podělili se 
o kulturní aspekty, které považují za klí-
čové pro evropské občanství. Následovat 
měly v tomto roce výjezdy žáků na Mal-
tu, setkání v ČR a cesta do Dánska, koro-
navirus ale projektové aktivity prozatím 
pozastavil. Než nám situace v Evropě opět 
dovolí cestovat, pokračují žáci prozatím 
v projektových aktivitách v rámci platfor-
my eTwinning/TwinSpace a těší se, až své 
nové přátele budou moci potkat osobně.

V druhém projektu, určeném pro zvyšo-
vání kompetencí učitelů, s názvem „Rozvo-
jem kompetencí učitelů k evropské škole 
21. století“ se prozatím podařilo realizo-
vat pouze jedno školení učitelky angličti-
ny v užití digitálních technologií při výuce 
cizích jazyků v době globalizace a interne-
tu, a to na Kypru. Další kurzy učitelů, plá-
nované na jaro a léto tohoto roku, musely 
být kvůli světové pandemii prozatím od-
loženy a budou realizovány v průběhu ná-
sledujícího školního roku, pokud to situace 
dovolí. V obou projektech škola požádala 
o prodloužení doby trvání projektu o jeden 
rok, aby zajistila řádné splnění projekto-
vých aktivit i v této době, nepřející cesto-
vání a setkávání se. 

Mgr. Ivana Šimková
Koordinátorka mezinárodních projektů

Září neznamená pouze ko-
nec prázdnin a začátek podzi-
mu. V letošním roce je to měsíc, 
kdy se žáci těšili do školy na své 

učitele, spolužáky, trochu legrace a něco 
nového. 

 Žáci speciálních tříd se nemohli do-
čkat připravovaného 1. ročníku Atletic-
kého čtyřboje, který měl proběhnout 
v Náchodě ve sportovní hale v říjnu le-
tošního roku. Měl probíhat pod záštitou 
Královéhradeckého kraje. Z důvodu koro-
navirových opatření byl znovu odložen.

Nám to ale vůbec nevadí, budeme se 
těšit dál, určitě se dočkáme. Sportovat 
a trénovat budeme při hodinách tělesné 
výchovy.

Žáci druhého stupně základní školy 
se budou podobně jako sportovci speci-
álních tříd na Atletický čtyřboj těšit na  
23. ročník soutěže Mladý zdravotník, kte-
rá měla proběhnout rovněž v říjnu nové-
ho školního roku. Uskutečnit se měla s fi-
nanční pomocí Královéhradeckého kraje.

 Aby se nám lépe pracovalo, kreslilo 
a vyrábělo při hodinách pracovních čin-
ností a výtvarné výchovy, firma Integraf 
s.r.o. věnovala žákům naší školy papíry, 
na kterých ukážou své umění a fantazii. 
Vždyť to jsou naši malí umělci. Jejich díla 
po celý školní rok zdobí nástěnky a chod-
by školy.

 Sportovat budeme při tělesné výcho-
vě, základy zdravovědy se naučíme také 
průběžně. Co je ale pro nás úplně nové? 
Budeme vařit, a to v nově vybavené ku-
chyňce. Připravujeme projektový den 
o zdravé výživě a přípravu jednoduché-
ho občerstvení.

Příchod některých žáků 1. září do ško-
ly byl plný očekávání a zvědavosti. Ško-
la se stala každodenní povinností i pro 
naše nové prvňáčky.

Přejeme všem žákům mnoho úspěchů 
v novém školním roce 2020–2021.

 Mgr. Ivana Kolářová

V ZŠ Pod Montací jsme le-
tošní školní rok vyhlíželi ne-
dočkavě, neboť jsme nově 
otevřeli také druhý stupeň. 
Loňští páťáci se již na konci 
roku na přechod připravova-
li a podle ohlasů také moc tě-

šili. Poprvé si vybírali volitelné předměty, 
a to z nabídky konverzace v anglickém ja-
zyce a environmentální výchovy. Chápe-
me, že v dnešní době je nezbytné, aby děti 
efektivně a zároveň bezpečně pracovaly 
s moderními technologiemi, proto mají 
žáci v šesté třídě posílené hodiny infor-
matiky. Podporu výuky anglického jazy-
ka nabízíme také tím, že se některé od-
borné předměty, v letošním roce zeměpis, 

učí částečně v anglickém jazyce. Naše ško-
la klade velký důraz na osobnostní rozvoj 
dětí. Již od prvního stupně s dětmi pracu-
jeme na rozvoji ohleduplnosti k sobě na-
vzájem i k planetě Zemi. Nově mají děti 
možnost tyto dovednosti rozvíjet i v rám-
ci třídnických hodin. Tyto i další principy 
programu Začít spolu budeme nadále na-
plňovat i na druhém stupni. Klasická cen-
tra aktivit zde navíc doplníme metodou 
EduScrum, kde děti dále rozvíjejí efek-
tivní spolupráci, řešení problémů, mapu-
jí svoje silné stránky a tím se připravu-
jí na praktický život. S metodou “Scrum” 
dnes již pracuje řada zaměstnavatelů, je 
tedy velká šance, že až děti opustí vzdě-
lávací systém, budou s touto metodikou 
běžně pracovat i nadále.

V rámci rozvoje ohleduplného vzta-
hu s přírodou se zaměříme na zacházení 
s odpady, konkrétně na recyklaci papíru. 
Žáci už sami přichází s nápady, jak recyk-
laci uchopit, co a jak vyrábět. 

Pokračovat budeme také v práci Žákov-
ského parlamentu, který umožňuje dětem 
vytvářet návrhy, projekty či připomín-
ky k tomu, co se ve škole aktuálně děje 
a aktivně se tak podílejí na dění ve škole 
a průběhu školních akcí. 

Pečlivě se připravujeme i na možnost 
distanční výuky, již od jara žáci pracu-
jí v prostředí Google classroom a učí se 
pracovat s výukovými aplikacemi. Přes-
to doufáme, že se budeme moci ve ško-
le a při společné práci potkávat co nejdé-
le. Všem přejeme především hodně zdraví 
a optimismu.              Tým ZŠ Pod Montací

Tábor Jedničky
4.–18. 7. 2020 – Deštné v Orlických ho-

rách – Dříš – společný tábor Jedničky a Ro-
dinného skautingu. Tábor byl pro mne ta-
kovým malým zázrakem v době pandemie 
Coronaviru a obrovským zážitkem a dal 
mi kupu dobrého pocitu. Tábor měl jed-
noznačně dvě poloviny. Mimořádná byla 
ta první, kdy nás bylo chvílemi dětí i do-
spělých na táboře až 60. Bylo skvělé vi-
dět fungovat 12–14 skautů a vlčat a ved-
le toho dalších cca 16 malých dětí z rodin 
s rodiči. Mimořádné bylo také to, že kupa 
rodičů byli skauti z Jedničky či Pětky, tak-
že vznikla neopakovatelná atmosféra pro 
všechny. Ale i druhý týden stál za to. Bylo 
nás sice i s vedením tábora a rovery jen 
něco málo přes dvacet, ale i v této atmo-
sféře jsme si druhý týden moc užili. Mi-
mořádná věc – táborové kino během deš-
tivých večerů v naší táborové stodole.

Pavel Král
Tábor Dvojky Náchod

Na dědovský kopec se skautky a svět-
lušky Dvojky Náchod vrátily opět po roce 

Táborové střípky 
ze skautského léta 
střediska Náchod
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tábořit. Těšily jsme se více než jindy. Ne-
jenom na oblíbené tábořiště pod Ostaší, 
ale i na kamarádky, se kterými jsme se 
delší dobu neviděly. Program byl nabitý 
hned od prvního dne. V rámci celotábo-
rové hry jsme si vyzkoušely práci detekti-
vů; prozkoumávaly jsme okolí; zažily jsme 
slaňování, jízdu na raftu a chůzi po slac-
kline; odlévaly jsme stopy, ale hlavně 
jsme si spolu užily strávený čas. Jen co tá-
bor skončil, už se zase těšíme na další rok.

Martina Zetková

Tábor hronovských Grošáků
Tábor na téma „Kouzelná knihovna“ 

princezny Sofie a prince Jemese. (oficiální 
název Dita 2 :-) Tábořiště Štěnkov u Tře-
bechovic, termín 1.–11. 8. 2020. Spojená 
účast Grošáci Hronov a Medvědi Velké Po-
říčí (teda spíš Medviďata :-)    Michal Cvejn

Tábor 4. chlapeckého oddílu
Posledních čtrnáct dní v červenci zamí-

řil náš oddíl do Křenova nedaleko Žacléře 
na pro nás již známého místa. Zde jsme 
bydleli převážně v podsadových stanech. 
Po celou dobu nás provázela celotáboro-
vá hra Talisman. Cílem každého účastní-
ka bylo vypracovat svoji postavu k proji-
tí údolím ohně až ke Koruně moci a tímto 
zvítězit. Mimo jiné jsme i zkoumali blíz-
ké okolí – Rýchory, Žacléř, Sklenářovice 
a mnoho dalšího. Tábor se dle mého vel-
mi povedl a ve zdraví si ho užili i všichni 
zúčastnění.                         Ondřej Fáborský

V letošním roce s malým posunem 
z důvodu pandemie skládalo 37 dětí z ja-
zykové školy Helen Doron Náchodsko me-
zinárodně uznávané zkoušky angličtiny 
Cambridge 20. června 2020. Zkoušky se 
konaly ve Velkém Poříčí a 14 dětí skláda-
lo první zkoušku v kategorii „Starters“,  
12 dětí druhý stupeň „Movers“ a 11 dětí 
třetí stupeň „Flyers“. 

Zkouška se skládá ze tří částí. Nejpr-
ve čeká děti poslechový test, následovaný 
psaním a čtením, které završuje zkouška 
ústní. Tato jediná část se hodnotí na mís-
tě zkoušejícím, zbytek práce se zasílá 
do Cambridge k vyhodnocení. Z každé 
části může student získat 5 erbů, celkem 
tedy maximálně 15 erbů. 

Děti z Helen Doron Náchodsko 
získaly Cambridge certifikáty

Výsledek své píle a snažení si úspěšní 
studenti angličtiny převzali v podobě cer-
tifikátů z rukou starosty města Náchoda 
Jana Birke, místostarosty Jana Čtvrtečky 
a ředitelky výukového centra Martiny Po-
hankové v pátek 18. 9. 2020 v obřadní síni 
náchodské radnice.

Slavnostní okamžik si společně s dět-
mi nenechaly ujít ani jejich skvělé lektor-
ky, které je celý školní rok na zkoušky při-
pravují, a samozřejmě rodiče, prarodiče 
a kamarádi.

Blahopřejeme všem úspěšným student-
kám a studentům a přejeme hodně štěs-
tí a úspěchů v dalším studiu nejen cizích 
jazyků!
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Bohaté léto s oddílem na zážitky a dovednosti
Září máme v plném proudu, děti ve školách zájmové krouž-

ky, které budeme otevírat v říjnu, jsou téměř naplněné a my se 
můžeme začít ohlížet za prázdninami, které byly letos trochu 
s otazníkem. Ale i přes menší obavy se nám prázdniny podařilo 
si bez problémů užít, tábory byly skvělé a nádherně se vydaři-
ly. S ohledem na Covid jsme bohužel nemohli jet na tradiční tá-
bor k moři, ale vyslyšeli jsme přání rodičů a zorganizovali jsme 
Vodák pro rodiny s dětmi. Místo do Itálie jsme dojeli k Vltavě. 
A byla to ta nejúžasnější náhrada za moře, jaká mohla být. Jezy, 
kanoe, kajaky, rafty, splavy, lezení, vodní hrátky, bezva parta, 
kterou vytvořily pohodové rodiny s dětmi. Po Vodáku jsme roz-
jeli tábor Dulš pro mládež a začínající instruktory. Účastníci kro-
mě množství her prošli základními přednáškami a workshopy, 
které se jim v pozici vedoucího a instruktora mohou hodit. Ne-
chyběla voda, lezení, netradiční hry i námi nově připravené ak-
tivity. Budeme se opakovat, ale bezva parta dala základ bezva 
táboru. Hned po Dulš nám začal nový tábor a to tábor Lezecký, 
zaměřený na lezecké a lanové dovednosti. Lezli jsme ve skalách, 
na stromy, na bedýnky, učili se různé techniky lezení, jištění, 
ale zažili jsme i plno netradičních aktivit jako přeskakování ze 
skály na skálu, létání na laně, přemostění a mnohé jiné. V srp-
nu jsme se těšili na Šlápotu – tábor s tradicí. Letos měla Šlápota 
již 26. ročník! Celotáborová hra nás vzala do světa Pána prste-
nů, užili jsme si množství bojovek, střelbu z luku i ze vzduchov-
ky, dobrodružný výlet, pouť, diskotéku a další zážitkové, netra-
diční či zábavné programy. No a poslední tábor našich prázdnin 
– střelecký tábor PIF-PAF. Na PIF-PAF za námi přijeli neohrožení 
kluci a holky, kteří strávili týden bitvami a pilováním střelecké 
techniky. Letos jsme zařadili i larpové a laserové souboje, pros-
tě nechyběla akce za akcí. 

Jako oddíl jsme o prázdninách zorganizovali Vodák pro rodi-
ny s dětmi a 4 tábory, kterých se zúčastnilo přes 170 účastní-
ků. Moc děkujeme vám, dětem, že s námi jezdíte, i díky vám se 
cítíme stále mladí. Děkujeme rodičům, že nám věří a děti nám 
na tábory a akce posílají. A ten největší dík patří vedoucím, kteří 
s námi na tábory jezdí a svůj volný čas táborům věnují. Je to ně-
kdy náročné, ale stojí to za to! Rádi vidíme veselé tváře a smích 
u dětí i vedoucích. 

Fotky z táborů postupně nahráváme na oddílové rajče, tak 
když budete mít chuť, mrkněte se. A nezapomeňte se k nám při-
dat na kroužky, na podzimní, zimní nebo jarní akce, lyžáky a vo-
dáky nebo opět v létě na tábory. 

Gerd Weinlich (předseda oddílu)

Oddíl Duha Bartoňka 
oddíl zaměřený na lezení, lyžování, hry, 
netradiční aktivity a vzdělávací programy
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Přípravy zimního vydání turistických novin Kladského pomezí míří 
do finále. Na pultech informačních center budou k dispozici zdarma 
od druhé poloviny října. A co zajímavého se v nich dočtete?

Na titulní stránce vás čeká rozhovor s Terézií Kalinayovou, je-
jíž originální ručně vyráběné panenky z přírodních materiálů, 
tzv. Malenky, se pyšní certifikací Regionální produkt Kladského 
pomezí. Dále se dozvíte o probíhající veřejné sbírce na obnovu 
Jiráskovy chaty na Dobrošově. Tato téměř stoletá stavba od ar-
chitekta Dušana Jurkoviče má před sebou zásadní rekonstrukci, 
která jí pomůže vdechnout nový život, zlepšit kvalitu ubytová-
ní a umožnit celoroční provoz. Vzniknout by měla i nová nauč-
ná stezka vedoucí z Nového Města nad Metují. 

Nejen pro babičky a dědečky je určena informace o novém 
propagačním materiálu s názvem „Aktivní senior“ s tipy na vý-
lety do okolí Nového Města nad Metují, které jsou šité doslova 
na míru. V novinách nechybí ani tip na pěší výlet ze Rtyně v Pod-
krkonoší do Malých Svatoňovic na nově postavenou rozhlednu 
Žaltman či inspirace, kam vyrazit na běžky, když počasí zimním 
radovánkám v nižších polohách příliš nepřeje. 

Milovníci kultury a historie se dočtou zajímavosti o historii 
divadelních ochotníků a divadelního festivalu v Červeném Kos-
telci. Zaujme je zajisté také článek o sochách Matyáše Bernar-
da Brauna v Jaroměři či představení nového centra současného 
umění – Luxfer Open Space v prostorách bývalé barokní kovár-
ny v České Skalici.

Součástí novin bude již tradičně přehled kulturních akcí, zim-
ní mapa s vyznačenými lyžařskými trasami a seznamem skia-
reálů. Kromě tištěné verze si noviny budete moci přečíst také 
v elektronické podobě na našich webových stránkách www.
kladskepomezi.cz. 
Kladské pomezí, o.p.s., Němcové 2020, 547 01 Náchod, www.kladske-
pomezi.cz, tel.: 491 405 185
Markéta Tomanová, manažer pro styk s veřejností, e-mail: marketa.
tomanova@kladskepomezi.cz, tel.: 607 648 561

Zimní noviny 
Kladského pomezí 
jsou již na cestě

Ve dnech 12.–14. října 2020 pro-
běhnou sbírkové dny 21. ročníku celo-
národní veřejné sbírky Bílá pastelka.

Výtěžek sbírky je určen na speciál-
ní služby pro nevidomé a slabozraké, 
které tito lidé jinde jen těžko hledají 
nebo nenajdou vůbec. Sbírku pořádá 
Sjednocená organizace nevidomých 

a slabozrakých a jí založené organizace Tyfloservis, o.p.s. a kraj-
ská TyfloCentra.

V tyto dny je možné v ulicích více než dvou set českých, mo-
ravských a slezských měst potkat dobrovolníky v bílých tričkách 
s logem sbírky a zapečetěnou kasičkou, prodávající symbol sbír-
ky – bílou pastelku. Do sbírky je možné přispět hotovostí či bez-
hotovostním převodem pomocí QR kódů umístěných na kasič-
kách. Za Váš finanční příspěvek předem moc děkujeme.

Více informací na www.bilapastelka.cz.
Kontakt:
Rudolf Volejník
viceprezident SONS
e-mail: volejnik@sons.cz
tel.: 777 722 793

Bílá pastelka opět v Náchodě

Mgr. Veronika Pokorná
výkonná ředitelka SONS
e-mail: pokorna@sons.cz
tel. 602 685 770

Paní Jitka přišla do naší poradny poté, co ji zaměstnavatel kvůli 
současné situaci s koronavirem nařídil ze dne na den dovolenou. 
Zaměstnavatel jí také sdělil že po této dovolené nemá již nárok 
na žádnou dovolenou, že bude vyčerpána. Paní Jitka s tím samo-
zřejmě nesouhlasila, protože měla již zaplacený zájezd v prosinci 
do zahraničí, který jí zaměstnavatel ještě před pandemií schválil. 
Paní Jitka se přišla do poradny poradit, na co má právo.

Paní Jitku jsme informovali o tom, že zaměstnavatel dle záko-
níku práce § 217–219 musí písemně oznámit konkrétní dobu čer-
pání dovolené minimálně 14 dní předem. Bez dohody se zaměst-
nancem tak nemůže ze dne na den dovolenou nařídit. „Čerpání 
dovolené určuje zaměstnavatel, přihlíží k provozním důvodům, 
ale měl by také přihlédnout k oprávněným zájmům zaměstnan-
ce“, vysvětlila poradkyně. Dále dodala, že zaměstnavatel může 
zaměstnance z dovolené odvolat nebo mu dovolenou zrušit, ale 
v tomto případě má zaměstnanec nárok na náhradu nákladů. 
Paní Jitce bylo navrhnuto, ať se pokusí se zaměstnavatelem do-
mluvit na čerpání již schválené dovolené. 

Koronavirus a s ním spojené změny byly pro většinu z nás ne-
čekané a bylo třeba se rychle přizpůsobit měnícím se podmín-
kám. Přesto nebo právě proto by lidé měli přistupovat k náhlé 
situaci s úmyslem se domluvit.

V této situaci však paní Jitka nebyla jediná. V době epidemie 
Covid-19 nám do poradny přicházely další dotazy ohledně za-
městnání, ale i dotazy z dalších oblastí – bydlení (výpověď, ná-
jemné), čerpání ošetřovného apod. V souvislosti s pandemií byly 
vydány nové zákony: Zákon č. 177/2020 Sb., o některých opatře-
ních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19 
a Zákon č. 191/2020 Sb., tzv. zákon Lex covid řešící další situace 
např. z oblasti exekucí, insolvencí, lhůt apod.

V případě, že se dostanete do podobné či jiné situace, můžete 
využít bezplatnou pomoc naší poradny. Poradna sídlí v ulici Wey-
rova 3, Náchod (vedle restaurace Slovan), v prvním patře. V pří-
padě dotazů nás můžete kontaktovat na tel. čísle: 734 730 960 
nebo e-mailem: opnachod@ops.cz. Další informace o službě na-
leznete na www.ops.cz. 

Poradna je pro vás otevřena každý sudý pátek: 9.00–12.00, 
13.00–15.00 hod. Je vhodné se do poradny objednat.

Bc. Anna Plašilová

Příběh z Občanské poradny
„Ze dne na den“

grafické studio a tiskárna
plakáty, letáky, prospekty, kalendáře…

 603 311 052 | studio@creopress.cz
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Za malíři do Vesmíru 
AMAG (Atelier malířů a grafiků)

Spolek malířů a grafiků AMAG opět zdraví své příznivce a sa-
mozřejmě i všechny obdivovatele výtvarného umění. V našem 
minulém příspěvku na této straně jsme avizovali dvě výstavy 
dvojic našich členek:

1 – Anna Maněnová + Natália Mertlíková 
v knihovně ve Velkém Poříčí, výstava s ná-
zvem „Krajina dětství a naděje“ zde ještě 
potrvá do 16. října.

2 – Jitka Amalberga Pácaltová + Iveta Oso-
bová v Zeleném domečku v Polici nad Metu-
jí, výstava s názvem „Dva světy" byla ukon-
čena 27. září.

Obě vernisáže výstav se setkaly s velkým 
zájmem příznivců vystavujících výtvarnic, 
jak ve městě Polici nad Metují, tak i v měs-
tysu Velkém Poříčí nad Metují. Na vernisá-
žích si společně zavzpomínaly na své mlá-
dí, malířské začátky a zážitky, vzpomněly 
i na své umělecké vzory. Díky za výpravu 
obou výstav patří jak Galerii v Zeleném do-
mečku, tak i Galerii G 102.

Na dvou reportážních fotografiích ze za-
hájení výstav jsou autorky se svými obrazy.

Protože náš spolek čekají velké úkoly 
i společné akce (především plánované vý-

stavy), tak i v této době se scházíme pravidelně každý čtvrtek 
v našem ateliéru v kině Vesmír. Samozřejmě dodržujeme všech-
na protiepidemiologická opatření, tvoříme a diskutujeme nad 
svými výtvory. 

Na závěr ještě jedna oprava. V minulém 
příspěvku jsme zde uvedli informaci o plá-
nované společné výstavě našeho spolku 
AMAG na zámku v Kvasinách.

Na návrh majitelky zámku došlo ke změ-
ně termínu vernisáže a zahájení bude ne 
v pátek, jak bylo původně uvedeno, ale v so-
botu 3. října 2020 od 15.00 hodin. Na přilo-
ženém plakátu, pro který obrázek vytvořil 
náš člen Akademický malíř Michal Burget, je 
vše již uvedeno správně a doufáme, že i ná-
vštěvníkům bude tento nový termín lépe vy-
hovovat. 

Výstava „AMAG na zámku v Kvasinách“ 
potrvá až do 3. listopadu 2020 a my se tě-
šíme na vaši návštěvu. Zároveň se těšíme 
i na čtenáře Náchodského zpravodaje. Sdě-
lujeme zde vždy aktuální informace z na-
šeho spolkového života i vzpomínáme 
na historické kulturní události výtvarného 
charakteru, ve kterých již 72 let náš AMAG 
na Náchodsku účinkuje. 

Text a foto Jiří Spíšek

Amag z.s. Atelier malířů a gra� ků Náchod

OBRAZY NA ZÁMKU
4. 10. - 3. 11. 2020

Galerie zámku Kvasiny
Vernisáž 3. 10. 2020 v 15:00 hod.

                                Otevřeno: Po - Pá: 10-16 hod.
 Neděle a svátky 14-16 hod.
 Sobota zavřeno

Pandemie koronaviru a opatření proti jeho šíření se dotk-
ly všech oblastní našeho života, sporty a jejich organizaci ne-
vyjímaje. Silové sporty nebyly výjimkou. Z počátku nebylo vů-
bec jasné, zda letošní závody proběhnou. Již zahájení přípravy 
na závodní sezónu bylo možné až po uvolnění opatření v polo-
vině měsíce května, což je oproti normálu zpoždění o více než 
tři měsíce. Závody nakonec byly z původně plánovaných ter-
mínů přeloženy, ale došlo ke kumulaci termínů do velmi krát-
kého období. Za T. J. Sokol Náchod startovali na těchto závo-
dech Martin Horák, David Horák a Barbora Wicková. Mistrovství 
ČR GPC v benchpressu se konalo 22. 8. 2020 v Holešově. Všem 
třem reprezentantům náchodského Sokola se dařilo. Martin Ho-
rák získal v kategorii M1 masters zlato, Barbora Wicková zářila 
svými výkony v ženské kategorii a vybojovala pro náchodský So-

Sokolové a soutěžní sezóna 2020 
v silových sportech

kol také zlatou medaili a David Horák v kategorii teens obsadil  
6. místo. Všichni tři závodníci se pak hned 29. 8. 2020 zúčastnili 
pohárové soutěže Mácháč Cup, kde startovali nejen v benchpre-
ssu, ale také v mrtvém tahu. Vrcholem sezóny pak bylo Mistrov-
ství Evropy v silovém trojboji, které se konalo v týdnu od 31. 8. 
do 5. 9. 2020 ve slovenské Trnavě. Martin Horák získal v silovém 
trojboji v kategorii muži M1 masters stříbro a v dřepu zlatou me-
daili. Barbora Wicková opět ovládla kategorii žen a získala také 
dvě medaile, stříbrnou v silovém trojboji a zlatou medaili v dře-
pu. V kategorii žen se tak stala „Vítězem vítězů“. Účast na Mist-
rovství světa v Maďarsku však překazila další opatření proti ší-
ření koronaviru, zavřené hranice Maďarska. Pro závodníky z ČR 
tak závodní sezóna vyvrcholila již Mistrovstvím Evropy. Všichni 
tři závodníci tak opět skvěle reprezentovali nejen T. J. Sokol Ná-
chod, ale i město Náchod.                                         Martin Horák

Na fotografii Martin Horák, a Barbora Wicková  



ŘÍJEN 19KINO ALTERNATIVA

 Neděle 4. října v 17.15 hodin
Obnovená premiéra strhujícího uměleckého dokumentu
FLORENCIE A GALERIE UFFIZI
Cesta do samotného srdce umění, která vás pohltí a poskytne ta-
kový zážitek, na který jen tak nezapomenete… Fascinující cesta 
do města, které je kolébkou italské renesance. Prostřednictvím 
nejkrásnějších uměleckých děl té doby od autorů jako Michelan-
gelo, Brunelleschi, Raphael, Leonardo a Boticelli nabízí pohlcují-
cí zážitek ze samotné Florencie. Za jediný večer v kině stihnete 
navštívit 10 muzeí a prohlédnout si na 150 světových umělec-
kých děl… České titulky. Vstupné 130 Kč.
Umělecký dokument
 Pondělí 5. října v 19 hodin

SVĚT PODLE MUCHY
Představujeme osud jednoho z nejslavnějších českých malířů 
jako cestu za nalezením umělecké identity a touhu jedince dát 
svému životu smysl. Příběh Alfonse Muchy vypráví jeho syn 
Jiří, který se psaním otcovy biografie vyrovnává s jeho odka-
zem a otázkou, proč otec na vrcholu slávy opustil Paříž, bohat-
ství i současné umělecké prostředí a usiloval o návrat do Čech.
Vstupné 100 Kč, doporučená přístupnost: od 12 let.

Hudební dokument
 Úterý 6. října v 19.30 hodin

RONNIE WOOD: NĚKDO TAM NAHOŘE MĚ MÁ RÁD
Režisér Mike Figgis přináší intimní portrét umělce a hudební-
ka Ronnieho Wooda, kytaristy legendárních The Rolling Sto-
nes. Dokument vypráví jeho divoký a nespoutaný životní příběh 
od skromných začátků v severním Londýně, až po jeho více než 
50 let trvající neuvěřitelnou kariéru. Ronnie nás provede cestou 
svého života – uvidíte jeho obrazy a produkce doprovázené roz-
hovory s jeho přáteli, hudebníky a umělci, kteří se stali důleži-
tou součástí jeho života. Nechybí mezi nimi Mick Jagger, Keith 
Richards, Rod Stewart, Imelda May nebo Damien Hirst. České ti-
tulky. Vstupné 120 Kč, doporučená přístupnost: od 12 let.

Záznam opery z Metropolitní opery v New Yorku
 Sobota 10. října v 19 hodin

Gaetano Donizetti: DON PASQUALE
Rafinovaná belcantová komedie, ve které předvedla Anna Ne-
trebko své umění naplno. Po jejím boku se objevil Matthew Po-
lenzani jako Ernesto, Mariusz Kwiecien jako Doktor Malates-
ta a John Del Carlo, který ztvárnil titulní roli Dona Pasquale. 
Když měla v roce 2006 tato inscenace Otto Schenka v Metropo-
litní opeře premiéru, New York Times ji označili za „vynikající“ 

a „úchvatnou“. Nastudováno v italském originále a uváděno s an-
glickými a českými titulky.
Vstupné 250 Kč, zlevněné 200 Kč (studenti, senioři, ZTP).

Cestovatelská videoshow Kateřiny a Miloše Motani
 Středa 14. října v 19.15 hodin

VELKÉ SAFARI & MALÉ SURIKATY
Prozkoumáme Namibii, Botswanu a Zimbabwe. Gepardí stezkou 
do ráje řeky Okavango. Z místa přepadení, do zelené divočiny, 
až k vodopádům Viktoria, okolo baobaby a hvězdnaté nebe nad 
hlavou. Africká zvířata tak blízko, že člověk cítí bušit své srdce 
až v krku. Vstupné 120 Kč.

Výstava z Palazzo Bonaparte v Římě
 Čtvrtek 22. října v 19.15 hodin

TAJEMNÍ IMPRESIONISTÉ
Pohlcující cesta do intimního světa impresionistů prostřednic-
tvím padesáti unikátních obrazů ze soukromých sbírek, popr-
vé vystavených v římském Palazzo Bonaparte. Jak impresionisté 
vnímali svět? Jaké techniky, barvy a světlo používali k zachy-
cení reality? A jak je možné, že stačilo jen pár let, aby se z pře-
hlížených děl staly klenoty ceněné po celém světě? Film na do-
posud veřejnosti nepřístupných obrazech ze soukromých sbírek 
odhaluje tajemství umělců, jakými byli Manet, Monet, Cézanne, 
Sisley nebo Signac, ale i méně známí představitelé impresionis-
mu jako Caillebotte či Berthe Morisot. Součástí filmu je samotný 
příběh unikátní výstavy se zvláštním zaměřením na Palazzo Bo-
naparte, fascinující místo, které tímto poprvé otevřelo své brá-
ny veřejnosti. České titulky. Vstupné 100 Kč, Mládeži přístupný.

 Neděle 25. října v 17 hodin
Záznam baletního představení z Královského baletu v Londýně
GISELLE
Hudba Adolf Adam, choreografie Peter Wright, podle Maria Peti-
py. Romantický balet, který už svou premiérou v roce 1841 v Pa-
říži změnil taneční svět a dodnes patří k jádru klasického balet-
ního repertoáru. Tuto produkci pro Královský balet v Londýně 
vytvořil choreograf Peter Wright na základě klasické verze Ma-
ria Petipy z roku 1884. Nezapomenutelný příběh a mistrovské 
choreografie – to je Giselle – a dokonalý způsob, jak objevit krá-
sy klasického baletu.
Vstupné 250 Kč, zlevněné 200 Kč (studenti, senioři, ZTP).

Hudební dokument
 Pondělí 26. října v 19.15 hodin

NEW ORLEANS: MĚSTO HUDBY
Dokument oslavuje bohatou kulturu New Orleans z pohledu hud-
by a nahlíží do unikátní historie města, kde právě hudba slouži-
la jako nejsilnější způsob projevu. Film se zaměřuje na postupný 
vývoj hudby v New Orleans a na to, jakým způsobem reflektova-
la dobu, ve které vznikala. Dokumentem provází Terence Blan-
chard, jazzový trumpetista a rodák z New Orleans, kterého do-
plňují další slavné osobnosti tohoto města. Města, jehož melodie 
a rytmy stály u zrodu americké hudby. České titulky.
Vstupné 120 Kč, doporučená přístupnost: od 12 let.

Záznam opery z Metropolitní opery v New Yorku
 Sobota 31. října v 19 hodin

Richard Wagner: BLUDNÝ HOLANĎAN
Nová inscenace Wagnerova romantického Bludného Holanďa-
na, která se měla poprvé v přímém přenosu uskutečnit v břez-
nu 2020. Metropolitní opeře se ji podařilo zaznamenat ještě před 
uzavřením operního domu… V roli tajemného Holanďana, od-
souzeného věčně bloudit po širých mořích, se představí Jevgenij 
Nikitin. Anja Kampe zpívá oddanou Sentu, jejíž láska je to jediné, 
co ho může zachránit. Orchestr řídí legendární dirigent Valerij 
Gergijev. Nastudováno v německém originále a uváděno s ang-
lickými a českými titulky.
Vstupné 250 Kč, zlevněné 200 Kč (studenti, senioři, ZTP).

OPERA, BALET, VÝSTAVY A DOKUMENTY
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PROGRAM NA KUŽELNĚ SKK PRIMÁTOR NÁCHOD – říjen 2020

FK Náchod

Hokej

Volejbal

1. kuželkářská liga žen: (hrací den – sobota)
 10. 10. 2020 11.00 SKK Primátor Náchod – KK Slovan Rosice (mistr ČR)  
 31. 10. 2020 11.00 SKK Primátor Náchod – Slavia Praha
2. kuželkářská liga žen: (hrací den – sobota)
 17. 10. 2020 10.00 SKK Primátor Náchod B–Lokomotiva Ústí n. L.
2. kuželkářská liga mužů: (hrací den – sobota)
 17. 10. 2020 14.30 TJ Červený Kostelec – KK Kosmonosy
3. kuželkářská liga mužů: (hrací den – sobota)
 10. 10. 2020 15.00 SKK Primátor Náchod A – KK Konstruktiva Praha
 24. 10. 2020 15.00 SKK Primátor Náchod A – TJ Sokol Benešov
 31. 10. 2020 15.00 SKK Primátor Náchod A – SKK Vrchlabí SPVR
1. kuželkářská liga dorostu: (hrací den – neděle)
  4. 10. 2020    9.00 SKK Primátor Náchod A – KK Jiří Poděbrady
 18. 10. 2020 9.00 SKK Primátor Náchod A – SKK Třebechovice p. O.
 18. 10. 2020 11.00 SKK Primátor Náchod B – TJ Spartak Rokytnice n. J.
  1. 11. 2020  9.00 SKK Primátor Náchod A – SKK Hořice
Divize: (hrací den – pátek)
   9. 10. 2020 17.00 SKK Primátor Náchod B – KK Vysoké Mýto
 23. 10. 2020  17.00 SKK Primátor Náchod B – SKK Vrchlabí B
Východočeská soutěž: (hrací den – pátek)
   2. 10. 2020 19.00 SKK Primátor Náchod D – SKP Hradec Králové C
   9. 10. 2020  19.00 SKK Primátor Náchod C – SKK Primátor Náchod D
 22. 10. 2020  17.00 SKK Primátor Náchod C – SK Kuželky Přelouč B
 23. 10. 2020  19.30 SKK Primátor Náchod D – SKK Třebechovice B
 30. 10. 2020  17.00 SKK Primátor Náchod C – TJ Dvůr Králové C
 30. 10. 2020  19.00 SKK Primátor Náchod D – KK Zálabák Smiřice C
Český pohár dorostu: (hrací den – pondělí)
 28. 10. 2020   9.00 Celostátní turnaj dorostenců a dorostenek
Východočeský pohár mládeže : (hrací den – neděle)
 11. 10. 2020   9.00 Turnaj družstev dorostu Královéhr. a Pardubického kraje

Přihlášky do turnaje neregistrovaných v kuželkách
SKK Primátor Náchod vyhlašuje již 48. ročník tradičního turnaje neregistrovaných ku-
želkářů a kuželkářek, který nese název největšího sponzora turnaje „O pohár pivova-
ru PRIMÁTOR Náchod“. Turnaj bude zahájen opět začátkem listopadu 2020 a vyvrcholí 
koncem ledna 2021. Veškeré informace naleznete na webových stránkách našeho klu-
bu www.kuzelky.nachod.net. Přihlášky podávejte buď mailem na adresu: milca.abaja@
seznam.cz, nebo telefonicky na číslo 602 490 088. Nebo se zastavte v odpoledních ho-
dinách přímo na naší kuželně.             
Termín uzávěrky přihlášek je 15. října 2020

MUŽI
 4. 10.  2020 v 17 hod.

HC Náchod – HC Jaroměř
 11. 10. 2020 v 17 hod.

HC Náchod 
– SK Třebechovice pod Orebem

 21. 10. 2020 v 18 hod.
HC Náchod – SK HC Opočno
JUNIOŘI

 9. 10. 2020  
HC Náchod – HC Wikov Hronov
18. 10. 2020 HC Náchod 
– Sl. Mor. Třebová

 25. 10. 2020
HC Náchod – St. Nový Bydžov
DOROST

 17. 10. 2020 
HC Náchod – HCM Jaroměř
MLADŠÍ A STARŠÍ ŽÁCI

 3. 10. 2020 
HC Náchod – TJ Spartak Nové Město
PŘÍPRAVKY

 3. 10. 2020, 11. 10. 2020, 18. 10. 2020
DÍVČÍ HOKEJ

 10. 10. 2020 Holkey Náchod – HC ESA

 V sobotu 24. října 2020 v 11 hodin 
bude odstartován z hronovského náměs-
tí již 63. ročník silničního běhu Hronov-
-Náchod. Na závodníky čeká původní trať 
dlouhá 8850 m s cílem před městskou rad-
nicí na Masarykově náměstí v Náchodě, 
kde se nejlepší běžci objeví krátce před 
půl dvanáctou hodinou. Tento běh je ve-
řejným závodem a přeborem okresu Ná-
chod mužů a žen v silničním běhu.

 Přihlášky nových závodníků a vydání 
startovních čísel elektronicky přihláše-
ným závodníkům proběhne ve sportov-
ní hale SK Náchod, dříve Rubeny v pátek  
23. října 2020 od 13 do 18 hodin (star-
tovné 250 Kč), a v sobotu 24. října 2019 
od 7.30 do 9.50 hod. (startovné 300 Kč). 

Při prezentaci převezmou závodníci 
startovní číslo s čipem a batoh s logem 
závodu. Všichni závodníci budou převe-
zeni autobusy z Náchoda z parkoviště 
před sportovní halou SK Náchod na místo 
startu od 8.45 do 10.10 hodin. Jeden auto-
bus pak jejich osobní svršky zase doveze 

Silniční běh Hronov-Náchod
do cíle závodu. Pořadatelé, ale i policejní 
orgány, mají při této příležitosti prosbu 
k motoristům, aby v době konání závo-
du, cca od 11.00 do 12.00 hodin, pokud 
možno nepoužívali silnici II. tř. z Nácho-
da do Hronova, protože se běží za normál-
ního provozu a dojde jen k usměrňování 
vozidel příslušníky policie.

Základní informace najdete na http://
www.hronovnachod.cz/ a hlásit se můžete 
opět na https://www.sportchallenge.cz/cz/
hronov-nachod/registrace.

V cíli běhu před radnicí proběhne slav-
nostní vyhlášení výsledků běhu Hro-
nov–Náchod. Ceny předají představitelé 
pořádajících měst a zástupci pořadatele 
a sponzorů závodu.

Důležité upozornění: V prostorách 
sportovní haly a při přepravě autobusy je 
povinné použití obličejové roušky.

Organizační výbor závodu
Hronov-Náchod

 Sobota 3. 10. 2020 
liga kadetek od 10.00
– soupeř Baník Rtyně

 Sobota 10. 10. 2020 
liga juniorek od 10.00
– soupeř Slavia Hradec Králové

 Neděle 11. 10. 2020 
liga kadetek od 10.00 
–soupeř Královo Pole Brno

 Sobota 3. 10. v 15 hodin: FK Náchod 
– Velké Hamry – divizní utkání mužů

 Neděle 4. 10. v 15 hodin: FK Náchod „B“ 
– Roudnice – I. A třída mužů

 Sobota 17. 10. ve 14.30 hodin: 
FK Náchod – S. Libiš – divizní utkání mužů

 Neděle 18. 10. v 10 a ve 12 hodin: 
FK Náchod U19 + U17 – FK Čáslav 
– dorostenecká utkání

 Neděle 18. 10. ve 14.30 hodin: 
FK Náchod „B“ – Sl. Broumov 
– I. A třída mužů

 Sobota 31. 10. ve 14 hodin: 
FK Náchod – TJ Dvůr Králové n. Labem 
– divizní utkání mužů

 Neděle 1. 11. ve 14 hodin: FK Náchod „B“ 
– Lázně Bělohrad – I. A třída mužů

 Neděle 1. 11. v 10 a ve 12 hodin: 
FK Náchod – U19 + U17 – Beroun 
– dorostenecká divize

Mistrovská utkání A mužstva a dorostenec-
ká utkání se hrají na stadionu v Bělovsi. 
Mistrovská utkání B mužstva se hrají na hři-
šti v Provodově. 
Na obou hřištích je pro naše fanoušky zajiš-
těno občerstvení. 
Přijďte povzbudit naše hráče.
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v říjnu 2020 v muzeu Náchodska
Přehled kulturních akcíGALERIE výtvarného umění v Náchodě

 Okruh Kruhu. Kruh výtvarných umělkyň 1920–2020 
(19. 9. – 8. 11.) 
Kurátor výstavy: David Chaloupka 
Období po ukončení 1. světové války bylo časem obrovského 
společenského rozmachu, radosti a entusiasmu. Nálada nové 
Československé republiky významně zasáhla i kulturní život 
země. V nových podmínkách vznikala nebo se konsolidovala 
řada uměleckých uskupení. Jedním z nich byl i Kruh výtvar-
ných umělkyň, který byl založen v roce 1920. Výstava Okruh 
Kruhu poprvé v naší době komplexně představuje nejen díla 
členek tohoto spolku, ale také mapuje tvorbu dalších domá-
cích výtvarnic zejména meziválečného období. Mezi členkami 
spolku, kterým prošlo takřka 150 umělkyň, nalézáme jak zná-
má jména (Julie Winterová-Mezerová, Minka Podhajská, Kar-
la Vobišová), tak dnes již výtvarnice zcela zapomenuté. Sou-
středěná díla a dokumentace představují spolek až do roku 
1952, kdy byl v podstatě násilně zrušen. Výstava je organi-
zována ze sbírek eAntik, Českých přístavů, a. s., Retro Galle-
ry a ze sbírek soukromých sběratelů a představí dílo čtyř de-
sítek výtvarnic. 
Nabídka edukačních a doprovodných programů 

 Tajemná krajina
Edukačně – výtvarný program pro MŠ. Délka programu  
45 minut. Program seznámí nejmenší děti s obrazy, na kte-
rých poznají různé typy krajiny. Dozví se, jak vyjádřit krajinu, 
která může být smutná, veselá, skutečná nebo pohádková. Cí-
lem programu je seznámit děti s teorií barev; pomocí tech-
niky barevné koláže vyjádřit své představy a svou fantazii.

 Vnitřní krajina
Edukačně – výtvarný program pro I. st. ZŠ. Délka programu 
60 minut. Program seznámí žáky především s krajinomal-
bou na vystavených obrazech žen a pomocí techniky barev-
né koláže a suchého pastelu se pokusí vyjádřit náladu a po-
cit krajiny. 

 Přeložená krajina 
Edukačně – výtvarný program pro II. st. ZŠ, SŠ. Délka progra-
mu 60–90 minut. Program nabízí hlubší pohled do oblasti 
krajinomalby s přesahem do meziválečného období, na které 
naváží kresebné etudy s plány krajiny. Všechny uvedené edu-
kačně – výtvarné programy navazují na výstavu Okruh kru-
hu. Kruh výtvarných umělkyň 1920–2020 a potrvají do 8. 11. 
2020. Cena 20 Kč / pedagogický doprovod zdarma. 

 Komentovaná prohlídka.
V rámci výstavy Okruh kruhu. Kruh výtvarných umělkyň 
1920–2020 je možné objednat si komentovanou prohlídku 
s kurátorem výstavy PhDr. Davidem Chaloupkou v otevíra-
cí době galerie od středy do pátku. Délka komentované pro-
hlídky je 45 minut. 

 Sobotní výtvarná dílna pro rodiče s dětmi 
Ve výtvarné dílně se dozvíte, jak vyjádřit krajinu technikou 
koláže, ze které bude cítit určitá nálada. Dílna se uskuteční  
3. října v prostorách galerie od 14 do 16 hodin. Určeno pro ro-
diče s dětmi od 5 let, mladší sourozenci jsou také vítáni, po-
dle svých možností a chuti se mohou dílny účastnit. Doporu-
čujeme pracovní oděv. Hlaste se prosím nejpozději do čtvrtka 
1. října.

 Čtvrteční dílna pro seniory 
Komentovaná prohlídka s kurátorem výstavy PhDr. Davidem 
Chaloupkou. Dílna se uskuteční ve čtvrtek 1. října v prosto-
rách galerie od 15 do 17 hodin. Hlaste se prosím nejpozdě-
ji do úterý 29. září. 

Všechny programy si můžete rezervovat e-mailem na adrese 
mesnerova@gvun.cz nebo telefonicky: 491 427 321, 606 647 216. 
Více na www.gvun.cz a facebook.com/galerienachod.

Stálá expozice muzea Dějiny Náchoda a Náchodska
Organizované výpravy lze objednat na tel. čísle 491 433 722 nebo 
na e-mailu meisnerova@muzeumnachodska.cz. Otevřeno den-
ně mimo pondělí 9–12, 13–17 hod.

Náchodský fotografický podzim 
František Kulhánek – náchodský Gočár

Muzeum Náchodska srdečně zve návštěvníky do výstavní síně 
muzea (roh Zámecké a Tyršovy ulice) na výstavu připomínají-
cí dílo významného náchodského architekta Františka Kulhán-
ka. Výstava proběhne od 2. 10. do 8. 11. 2020, otevřeno denně 
mimo pondělí 9–12, 13–17 hod. Vernisáž se uskuteční ve čtvr-
tek 1. října v 17 hodin.

Čtvrtý muzejní sedánek v roce 2020 
Rakouský voják v polním tažení v roce 1866 

Muzeum Náchodska zve ve středu 7. října 2020 v 17 hodin 
do přednáškového sálu v prvním patře Staré radnice čp. 1 na Ma-
sarykově náměstí v Náchodě na další přednášku z cyklu muzej-
ních sedánků. Tentokrát Mgr. Matouš Holas z Katedry archeolo-
gie FF UHK přiblíží každodennost rakouského vojáka v polním 
tažení v roce 1866. Návštěvníci budou moci kompletní výbavu 
rakouského vojáka v polním tažení roku 1866 zhlédnout na před-
nášce v její ideální a přesné rekonstrukci. 
Upozorňujeme zájemce, že přednáškový sál je omezen na max. 
30 posluchačů. Prosíme sledujte vývoj epidemiologické situace, 
program může být změněn či zrušen. 

Kdo si hraje, nezlobí
Muzeum Náchodska pořádá do března 2021 sbírku hraček místní 
výroby, zejména produkce firem KOVODRUŽSTVO, KOVAP a KA-
DEN. Dárci mohou kromě hraček samotných nosit také katalogy, 
popř. staré fotografie s danými hračkami. Pokud doma máte ně-
jaký předmět, kterého se nechcete vzdát, a přesto si myslíte, že 
je zajímavý a byl by přínosem pro připravovanou výstavu, bu-
deme velmi rádi, půjčíte-li nám jej alespoň po dobu jejího trvá-
ní. Vděčni budeme také za zapůjčení fotografií, popř. jiných lis-
tin, které si budeme moci oskenovat.
Předměty ze sbírky budou nejprve využity při přípravě výstavy 
zaměřené na hračky, jejíž část by měla být věnována právě ná-
chodskému KOVODRUŽSTVU, a následně budou používány i při 
dalších výstavách. Přinést je můžete kdykoliv do muzea (vždy se 
jménem dárce a kontaktem na něj) nebo ve vyhlášených termí-
nech přímo na osobní schůzky s muzejním kurátorem.
První schůzka se uskuteční 13. 10. 2020 v přednáškové míst-
nosti muzea v 1. patře Staré radnice (čp. 1) na Masarykově ná-
městí v Náchodě od 15.00 do 16.00 hodin, druhá schůzka 10. 11. 
2020 ve stejný čas na stejném místě. O termínech dalších schů-
zek budeme průběžně informovat. Za váš zájem a podporu pře-
dem velice děkujeme! Více informací: www.muzeumnachodska.cz 
a Fb Muzeum Náchodska

Sbírka materiálů pro novou expozici na tvrzi na Dobrošově 
Obracíme se na širokou veřejnost s prosbou o poskytnutí fil-

mových záběrů, fotografií i jiných materiálů a předmětů týkají-
cích se československého předválečného opevnění pro připravo-
vanou novou expozici na tvrzi Dobrošov. Zajímají nás předměty 
z období první republiky a protektorátu, přibližně do roku 1945. 
Nabídky prosím zasílejte na e-mailovou adresu: info@muzeum-
nachodska.cz, nebo poštou na adresu Muzeum Náchodska, Tvrz 
Dobrošov, Masarykovo náměstí 1, 547 01 Náchod. 

Mezinárodní den archeologie 
Vzhledem k vývoji epidemiologické situace se Muzeum Náchod-
ska rozhodlo zrušit svoji účast na letošním Mezinárodním dni 
archeologie, který je plánován na sobotu 17. října 2020. Děkuje-
me za pochopení.
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Stomatologická pohotovost
je v sobotu, v neděli a ve svátek 
vždy od 8.00 do 12.00 hodin.

Stomatologická pohotovost

v obchodním domě Kaufland 
denně 8–20 hodin.

Lékárenská 
pohotovostní služ ba 

ŘÍJEN
PROGRAM

www.decko–nachod.cz

www.mestonachod.cz

 3. a 4. 10. MUDr. Radka Prouzová Jugoslávská 33
  Náchod  tel.: 602 234 217
 10. a 11. 10.  MUDr. Simona Ságlová Ph.D. ZŠ Malecí
  Nové Město nad Metují tel.: 491 520 373
 17. a 18. 10.  MDDr. Lucie Škodová Třísková Krásnohorské 672
  Náchod  tel.: 737 449 355
 24. a 25. 10. MUDr. Radmila Sedláčková MSc. Kostelecká 1204
  Náchod  tel.: 491 426 926
 28. 10. MUDr. Jarmila Podškubková Větrník 720
  Červený Kostelec  tel.: 491 462 331
 31. 10.  MUDr. Vladimír Semerák  Denisovo nábřeží 665
  Náchod  tel.: 491 424 921
 1. 11.  MUDr. Vladimír Semerák  Denisovo nábřeží 665
  Náchod  tel.: 491 424 921

AKCE PRO VEŘEJNOST
 pátek 2. října 

– PODZIMNÍ KERAMIKA NA ZKOUŠKU 
od 16 do 18 hodin otevřená dílna pro veřejnost, vhodné pro 
všechny, kteří si chtějí vyzkoušet keramiku, děti do 6 let pou-
ze s doprovodem, s sebou pracovní oděv, přezůvky, vstupné na 
místě dospělí 50 Kč, děti 30 Kč, informace Bc. Tereza Išová, tel. 
774 223 296 

 10.–11. října – DO VESMÍRU A ZPĚT 
víkend pro děti ve věku od 6 do 12 let, hry, hrátky a soutěže, noč-
ní hra, pro zájemce trochu angličtiny, s sebou spacák, věci na ven 
a dovnitř, hygienické potřeby, přezůvky, vybavený penál, kartič-
ka pojištěnce, 4 roušky, cena 300 Kč, informace PhDr. Jaroslava 
Nývltová, jajka@deckonachod.cz, tel. 775 223 291

 29.–30. října – TVOŘIVÉ PODZIMKY
jednodenní workshopy na podzimní prázdniny, program pro 
tvořivé děti od 6 do 12 let, kreativní podzimní výrobky, s sebou 
přezůvky, pracovní oděv, přihlášky do 23.10., informace Bc. Te-
reza Išová, terka@deckonachod.cz, tel. 774 223 296

Odpoledne plné sportu v neděli 13. září 2020 na náchodském 
náměstí se vydařilo. Počasí přálo a my děkujeme všem klubům 
a organizátorům za prezentaci, poutavé ukázky, zábavu a skvě-
lou atmosféru. Děti si mohly vyzkoušet mnoho aktivit, věříme, 
že společně s rodiči dobře vyberou tu pravou, které se budou 
věnovat.

Za sportem na náměstí

V Jívce, v bezprostřední blízkosti měděného dolu Bohumír 
na Trutnovsku, se konal v sobotu 5. 9. závod v orientačním běhu 
na zkrácené klasické trati v rámci 1. kola Východočeského poháru 
pořádaný oddílem TJ Start Náchod. Jednalo se vůbec o první zá-
vod konaný v tomto roce po zrušení celé jarní části. Na start závo-
du se postavilo více než 810 běžců v 39 kategoriích od nejmenších 
dětí s doprovodem rodičů přes špičkové běžce v kategoriích H21C 
a D21C až po veterány. V Jívce se běhalo na nové mapě Kuprovka, 
která zavedla závodníky do velmi rozmanitých terénů – od skal-
ních srázů, přes krásné partie kolem rybníků Buchťák a Kuprov-
ka, až po vegetačně velmi zvláštní bývalá odkaliště. Oddíl TJ Start 
Náchod děkuje především Obecnímu úřadu v Jívce a firmě Gemec 
Union za součinnost při organizaci závodu a poskytnutí prostor. 

V hlavních kategoriích D21C a H21C zvítězili Martina Zvěřinová 
a Petr Zvěřina, oba z OK Lokomotiva Pardubice. Na nejvyšší stupně 
vítězů vystoupali a ceny s diplomy převzali vítězové žákovských 
kategorií: D10N – Tereza Korbelová (OK 99 Hradec Králové), H10N 
– Lukáš Posolda (Sportcentrum Jičín), D10C – Lucie Macháčková 
(OK Slavia Hradec Králové), H10C – Kryštof Novotný (OK 99 Hradec 
Králové), D12C – Žofie Bulířová (KOB Tretra Praha), H12C – Marek 
Škorpil (TJ Jiskra Hořice), D14C – Alžběta Neumannová (OK 99 Hra-
dec Králové) a H14C – Michal Votoček (OK Jilemnice). 

Velké poděkování patří též městu Náchod, majitelům pozemků, 
firmám Lesy České republiky, Saar Gummi Czech a Wikov MGI.   

Za TJ Start Náchod M. Sychrovský

Orienťák
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Církve v Náchodě
Církev československá husitská
Husův sbor, Raisova 806, 547 01 Náchod, farář ThDr. Stanislav 
Švarc, ThD. kontakt mobil: 420 776 736 885, 420 604 929 825,  
e-mail: stanislav.svarc@volny.cz. Úřední hodiny: středa  
15–17 hod. Mimo úřední hodiny lze využít čísla mobilního tele-
fonu faráře Stanislava Švarce 420 776 736 885 nebo mobilního 
telefonu předsedkyně RS Ivony Čadové 420 604 929 825.
Kolumbárium otevřeno denně 9–17 hodin. Pravidelné bohosluž-
by se konají v neděli 8.15 hod. Biblické hodiny ve čtvrtek 16 ho-
din. Místo: Farská síň CČSH, vchod Raisova ul., Náchod.

Římskokatolická farnost – děkanství Náchod
děkanství Náchod, Masarykovo náměstí 75, 547 01 Náchod. 
Kontakty: kancelář 491 428 355, děkan P. Mgr. Zdeněk Kubeš 
737 383 752, farní vikář P. František Filip 733399508 a pomoc-
ný duchovní P. Václav Hejčl 776 283 073, www.nachod.farnost.cz,  
e-mail: farnost.nachod@tiscali.cz. Úřední hodiny: pondělí a čtvr-
tek 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. Vav-
řince: pondělí 7.00, úterý 18.00, středa 16.00, čtvrtek 7.00, pá-
tek 18.00, sobota 7.30 a v 18.00 s nedělní platností, neděle 7.30, 
9.00 a 18.00. Mše svaté pro děti a mládež jsou slouženy v kostele  
sv. Michaela v neděli v 10.15. Modlitební setkání v kostele sv. Mi-
chaela probíhá každý druhý čtvrtek od 19.00. Posvícenská mše 
svatá pro farníky z Bražce bude sloužena v neděli 11. 10. v 7.30 
v kostele sv. Vavřince a o týden později pro osadníky z Dolní Ra-
dechové. V Dobrošově a Kramolně posvícení oslavíme v neděli 
18. 10. v 15.00 a v pondělí 19. 10. v 18.00. Výročí posvěcení kos-
tela sv. Jana Křtitele připadá na neděli 25. 10. v 10.30. Tutéž ne-
děli farníci z Babí oslaví posvícení v kostele sv. Vavřince při mši 
svaté v 9.00.                                                  P. Zdeněk Kubeš, děkan

 Českobratrská církev evangelická
Sídlo sboru a sborový dům: Purkyňova 535; Kostel v Provodově-
-Šonově (ve Václavicích) adresa: Šonov 95; farář Mgr. Marek Bár-
ta, mobil: 604 892 182, e-mail: nachod-sonov@evangnet.cz. Osob-
ní i duchovní rozhovory, konzultace a návštěvy faráře kdykoliv 
po telefonní domluvě. První neděli v říjnu 4. 10. se budou konat 
bohoslužby v Náchodě od 9.00 a v Šonově od 10.30. Druhou ne-
děli 11. 10. budou společné bohoslužby s večeří Páně v Šonově 
od 10.00. Budou to bohoslužby díkčinění a naším hostem bude 
komeniolog Jan Hábl Ph.D. – ve 13.00 s námi bude mluvit o Ko-
menského vizi nápravy. V 15.00 se uskuteční (dá-li Pán a umož-
ní-li to epidemiologická situace) vystoupení Polifonního sdruže-
ní z Nového Města nad Metují. Od třetí neděle v říjnu se budou 
konat každou neděli vždy jedny společné bohoslužby, a to v Ná-
chodě od 10.00. Setkání nad inspirativními biblickými příběhy 
i nad příběhy našimi ve sborovém domě v Náchodě ve čtvrtky  
8. 10., 15. 10. a 22. 10. vždy od 16.00. Bohoslužby v Betánii se bu-
dou konat ve čtvrtky 8. 10. a 15. 10. a 22. 10. vždy od 14.00.

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.

Senior klub „Harmonie 2“
Senioři ČR z městské organizace Náchod vás zvou do klubovny 
seniorů na čtvrteční programy, kde se v říjnu sejdeme, pokud 
stav s nákazou dovolí:

 čtvrtek 1. 10. od 14 hod. „Putování s pravěkými lidmi“, do-
kumentární film

 čtvrtek 8. 10. od 14 hod. „Peru – Říše slunečního boha“, pro-
mítání s výkladem ze své cesty pro nás připravil p. Zdeněk Nývlt

 čtvrtek 15. 10. od 14 hod. „Zastávka v Kansasu“, film s Ma-
rilyn Monroe

 čtvrtek 22. 10. od 14 hod. „Příčiny lidského utrpení“ beseda 
na dané téma s p. Josefem Vítem

 čtvrtek 29. 10. od 14 hod. „Čína – I. Země pohoří a řek, II. Bu-
doucnost na obzoru“, dva filmy připravil a promítne p. Otto 
Mach.
Na naše programy zveme všechny příznivce klubovny seniorů, i ne-
členy naší organizace.
Na vaše návštěvy se těší členové výboru SČR, MO Náchod.
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Městská knihovna Náchod informuje v říjnu 2020

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

Rozvoz knih
Ve čtvrtek 1. října se v dopoledních hodinách uskuteční rozvoz 
knih nemocným nebo starším občanům.

Výstavy
Studovna
TVOŘÍ CELÁ RODINA
5. října – 26. listopadu. Výstava obrazů rodiny Jíchovy. Verni-
sáž se uskuteční v pondělí 5. října od 18.00 hodin ve studovně.

Dětské oddělení
KRESBY Z ROKU 2020
1.–30. října. Výstavu kreseb Vojty Poláka jsme prodloužili do kon-
ce října.

TÝDEN KNIHOVEN 
V průběhu celého týdne bude v dětském oddělení probíhat vý-
měnný bazárek Otoč knihu. Během akce je možné donést knihu 
v hezkém stavu z vaší domácí knihovny a odnést si za ni jinou.

PONDĚLÍ 5. ŘÍJNA
 16.00 – Představení a křest nového kufříku na téma Výtvarné 

umění (oddělení pro děti nebo dvorek, dle počasí )
 18.00 – Vernisáž výstavy Tvoří celá rodina (studovna)

ÚTERÝ 6. ŘÍJNA
 14.00 – Deskovky pro děti. Společně se naučíme a zahrajeme 

si deskové či karetní hry (oddělení pro děti)
STŘEDA 7. ŘÍJNA

 16.00 – Představení divadelního kroužku Za oponou knihovna 
Neobyčejná žena Božena Němcová (oddělení pro děti nebo dvo-
rek, dle počasí)

 17.00 – Deskovky pro dospělé. Chcete hrát hry a nemáte s kým? 
Přijďte na společné hraní do knihovny. Vyzkoušíme karetní 
a deskové hry (oddělení pro děti)
ČTVRTEK 8. ŘÍJNA

  14.30 – První pokusy tvůrčího psaní. Zkusíme si automatické 
psaní, vytvořit si abecedník a napsat svou vlastní báseň (oddě-
lení pro děti)

 17.30 – Křest knihy Renaty Štěpařové Ze zápisníku náměsíč-
níka (studovna). Přednes Eva Lucie Kudrnáčová, hudební vstu-
py Zuzana Jindrová.
PÁTEK 9. ŘÍJNA

 14.30 – Čtecí dílny s vyráběním na téma Barvy podzimu. Spo-
lečně nahlédneme do tematických knížek a zahrajeme si na ma-
líře (dětské oddělení)

Stopem se psem v Asii
V pondělí 19. října proběhne od 17.00 hodin v dětském odděle-
ní beseda se Slávkem Králem. Cestuje již 9 let, dvakrát objel svět 
stopem a na každém obydleném kontinentu strávil minimálně 
půl roku. V naší knihovně bude vyprávět o 33 000 km dlouhé 
„procházce“ s fenkou Corey, kterou absolvoval po 19 státech eu-
roasijského kontinentu. Vstupné 120 Kč. 

Plánované akce se uskuteční pouze za předpokladu příznivé epidemiologické situace. 
Pro aktuální informace sledujte náš web a facebook.

Náchodský křest knihy Petra Voldána
Ve čtvrtek 22. října vás od 17.30 hodin zveme na náchodský 
křest a besedu o knize Na vlnách s Petrem Voldánem – Ušima, oči-
ma i srdcem kolem světa. Kniha není klasickým cestopisem, i když 
v ní budete, prostřednictvím zážitků ostříleného rozhlasáka, pu-
tovat napříč poledníky a rovnoběžkami od severního polárního 
kruhu takřka k rovníku. S autorem knihy pojedete autem, vla-
kem, metrem, půjdete pěšky, zkusíte i lanovku či dokonce ledo-
borec. „Koho jsem potkal, co jsem viděl, leccos i zkusil a mnohé 
zažil…“ Tak charakterizuje Petr Voldán knihu, ve které nás vy-
zývá – pojďte si povídat. A tuto mimořádnou možnost budete 
mít, pokud přijdete do naší studovny. 

Říjnový Bookstart
Ve čtvrtek 29. října se od 10.00 hodin uskuteční setkání v rám-
ci projektu Bookstart – S knížkou do života. Akce je určena pro 
nejmenší čtenáře do 3 let a jejich rodiče. Tentokrát se děti mo-
hou těšit na pohádku O třech prasátkách. Prosíme o přihláše-
ní na e-mail novakova@mknachod.cz nebo na dětském oddělení. 

Beseda s Hanou Marií Körnerovou
Ve čtvrtek 29. října vás od 17.00 hodin zveme na setkání s Ha-
nou Marií Körnerovou (vlastním jménem Hanou Martinkovou). 
Oblíbená spisovatelka je autorkou především dobrodružných 
románů, které se zpravidla odehrávají v historickém prostředí 
– mezi nejznámější patří romantická sága Pán hor z 18. století 
a dramatický román Andělská tvář. Píše ale i příběhy ze součas-
nosti. Zkušenosti z patnácti let práce ve zdravotnictví zúročila 
v románu Prosím vás, sestřičko, s nímž uspěla v jedné z prvních 
literárních soutěží Knižního klubu. Oblibu si získal také skutečný 
příběh z poválečného Československa nazvaný Heřmánkové údo-
lí. Beseda nejen o těchto knihách proběhne ve studovně. 

Náchodská univerzita volného času (NUVČ)
  5. října Mgr. Josef Hotový

 Povídání o netopýrech (náhrada za 20. semestr)
  12. října Matěj Ptaszek 

 Ekvádor
  26. října Ing. Lenka Stehnová

 Tradice výroby vánočních ozdob
Vstup pouze na průkazky NUVČ. Pro ostatní zájemce po ústní doho-
dě s organizátory vstupné 50 Kč.



PROGRAM ALTERNATIVNÍ TVORBY KINA VESMÍR NAJDETE NA STRANĚ 19 
Změna programu vyhrazena! Vzhledem k aktuální situaci může docházet ke změnám premiér filmů, či jejich posunutí na pozdější dobu.  Sledujte, prosím, program kina na http://www.kinonachod.cz

tel.: 491 428 498 
e-mail: info@kinonachod.cz
www.kinonachod.cz

ŘÍJEN

AFTER: PŘIZNÁNÍ
Dokáže láska překonat minulost? Druhý díl podle stejnojmenné knižní série bestsellerů Anny Todd. Osudová láska Tessy a Hardina projde divokým vývojem i zradou a čeká ji opravdová zkouška oh-
něm. Po nečekaném odhalení a přiznání už jejich život a vášnivý vztah nebude nikdy takový, jako před tím… Romantika i odvážnější podívaná, uváděná s českými titulky.
Doporučená přístupnost: od 12 let. Vstupné 120 Kč.

NOVÍ MUTANTI
Twentieth Century Studios ve spolupráci s Marvel Entertainment uvádějí akční hororové sci-fi. Uvádíme v českém znění. 
Vstupné 100 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

PINOCCHIO
Nejslavnější dřevěný kluk ožívá v rukou věhlasného maskéra Marka Couliera, který obdržel Oscara za práci na Železné Lady, vytvořil masky pro filmy Harryho Pottera, Bohemian Rhapsody, X-Men, 
Fantastická zvířata a kde je najít a mnoho dalších. Dobrodružný rodinný film o řezbáři Geppettovi, který vychovává oživlou loutku Pinocchia jako vlastního syna. Pinocchio však není zrovna nej-
vzornější klučina a nechá se lehce svést k rošťárnám, díky nimž prožívá nespočet napínavých dobrodružství. České znění. 
Vstupné 120 Kč. Mládeži přístupný.

ŠARLATÁN
Strhující životopisné drama inspirované skutečným příběhem výjimečného muže obdařeného léčitelskými schopnostmi. Hrají Ivan Trojan, Josef Trojan, Juraj Loj, Jaroslava Pokorná, Martin Myšič-
ka, Miroslav Hanuš, Jiří Černý, Tomáš Jeřábek, Jan Budař, Martin Sitta, Jan Vlasák a další. 
Vstupné 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ MALÉ PANDY
Našla se panda. Neznáte ji? Animované dobrodružství, uváděné v českém znění. 
Vstupné 100 Kč. Mládeži přístupný.

PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE
Česká fantasy pohádka. Hrají Natalia Germani, Eliška Křenková, Marek Lambora, Martin Dejdar, Martin Písařík, Roman Zach a Jan Révai. Režie Petr Kubík. 
Vstupné 130 Kč. Mládeži přístupný.

BÁBOVKY
Film natočený podle knižního bestselleru spisovatelky Radky Třeštíkové vypráví o tom, že všichni jsme propojení a díky tomu i malé věci dokážou někdy otřást světem. Režie Rudolf Havlík (mj. fil-
my Po čem muži touží a Pohádky pro Emu). 
Vstupné 130 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

ŽENSKÁ POMSTA
Tři ženy mají stejný problém: jejich deprese a trápení mají totiž společného jmenovatele - nevěru manželů, kterým obětovaly desítky i nelehkých let společného života. Spontánně je to sblíží a roz-
hodnou se, že lepší, než drahé sezení u psychoterapeuta, bude pomsta… 
Vstupné 130 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

KRAJINA VE STÍNU
Místo plné křivd. Doba plná hněvu. Lidé proti lidem... Historické drama režiséra Bohdana Slámy, je kronikou lidí a jedné malé vesnice v pohraničí vláčené dějinami třicátých, čtyřicátých a padesá-
tých let minulého století. Hrají Magdaléna Borová, Stanislav Majer, Bára Poláková, Csongor Kassai, Petra Špalková, Zuzana Kronerová, Pavel Nový, Cyril Drozda, Tomáš Jeřábek, Robert Mikluš, On-
dřej Malý, Marek Taclík a další. 
Vstupné 120 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

LÉTO 85
Pobřeží Francie, léto 1985, v rádiích zní The Cure, Bananarama a Rod Stewart. Šestnáctiletý Alexis potkává staršího charismatického Davida. Společné zážitky nabývají na intenzitě, než se vše osu-
dově zvrtne a Alexis se stává hlavním podezřelým v policejním vyšetřování… Režie François Ozon. České titulky. 
Vstupné 100 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

3BOBULE
Letní atmosféra Pálavy, skvělá hudba, známí hrdinové… a spousta vína. Volné pokračování letní komedie z prostředí prosluněných moravských vinic. 
Vstupné 110 Kč. Mládeži přístupný.

PRO BALÍK PRACHŮ
Nikdy neber člověku druhou šanci! Akční thriller o nechvalně proslulém zloději, který chce napravit staré hříchy a nechat za sebou život zločince. Především nechce svůj nový vztah postavit 
na lžích. Rozhodne se vzdát FBI a odevzdat státu peníze, které ukradl, výměnou za dohodu a čistý trestní rejstřík. Tak začíná napínavá hra na kočku a myš… V hlavní roli Liam Neeson. České titulky.
Vstupné 120 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

BÁBOVKY
Film natočený podle knižního bestselleru spisovatelky Radky Třeštíkové vypráví o tom, že všichni jsme propojení a díky tomu i malé věci dokážou někdy otřást světem. V hlavních postavách příbě-
hu se představí Ondřej Vetchý, Lenka Vlasáková, Jana Plodková, Marek Taclík, Barbora Poláková, Táňa Pauhofová, Rostislav Novák ml., Jiří Langmajer, které doplní i zástupci nastupující herecké ge-
nerace Denisa Biskupová, Kristýna Podzimková a Brigita Cmuntová. 
Vstupné 130 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

SMEČKA
Když chceš s vlky být, tak je musíš porazit… Holky, právo silnějšího a hokej. V partě dnešních teenagerů se žije podle zákonů vlčí smečky. Ve škole i v hokejové kabině, kam přichází nováček David. Auto-
rita dospělých sem nedosáhne, platí tu tvrdá pravidla a rivalita. Pokud chce někdo přežít, musí se podvolit – nebo se vzepřít a o svoje místo bojovat… Vstupné 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

KŘUPAVÍ MAZLÍČCI
Animované dobrodružství pro celou rodinu, ve kterém hlavní roli hrají kouzelné sušenky, jaké by chtěl prostě každý. Sušenky mají tvar zvířátek a mají moc vás proměnit právě v to zvíře, které sní-
te. Velká jízda může začít! České znění. Vstupné 100 Kč. Mládeži přístupný.

PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE
Česká fantasy pohádka. Princeznu Ellenu od narození provází příslib mocné kletby, kterou na ni uvrhla čarodějnice Murien. Kletba se má naplnit v den Elleniných dvacátých narozenin, jakmile za-
padne slunce. Avšak ve chvíli, kdy zajde poslední sluneční paprsek a vše se zdá ztraceno, princezna zjišťuje, že zůstala uvězněná v čase… Vstupné 130 Kč. Mládeži přístupný.

SCOOB!
První celovečerní animované dobrodružství Scooby-Dooa! Zjistěte, jak to se Scoobym všechno začalo a podpořte Záhady s.r.o. při řešení jejich nejděsivějšího případu! Animovaný rodinný dobrodruž-
ný film, uváděný v českém znění. Vstupné 130 Kč (děti 110 Kč). Mládeži přístupný.

ŽENSKÁ POMSTA
Tři ženy mají stejný problém: jejich deprese a trápení mají totiž společného jmenovatele – nevěru manželů… Mahulena Bočanová, Robert Jašków, Eva Vejmělková, Miroslav Etzler, Jana Paulová a Petr 
Rychlý v hlavních rolích české komedie režiséra Dušana Rapoše. Vstupné 130 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

MULAN
Další filmová předělávka oblíbené klasické animované disneyovky. Dobrodružný film, uváděný v českém znění. 
Vstupné 110 Kč. Mládeži přístupný.

TENET
Hlavní zbraní hrdiny nového akčního sci-fi spektáklu filmového vizionáře Christophera Nolana je jediné slovo - TENET. V temném světě mezinárodní špionáže bojuje o záchranu celého světa. Vydá-
vá se na extrémně komplikovanou misi, ve které pro časoprostor neplatí pravidla, tak jak je známe. České titulky. Vstupné 130 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

KAREL
Celovečerní dokumentární film, který přináší ojedinělý pohled do soukromí a do duše Karla Gotta. Renomovaná režisérka Olga Malířová Špátová natáčela s Karlem Gottem po dobu celého jedno-
ho roku a díky jeho upřímné otevřenosti vznikl nezvykle osobní až intimní pohled na život slavného zpěváka, jaký se doposud široké veřejnosti, ani jeho skalním příznivcům, nenaskytl. Zároveň 
v něm nechybí Gottův nadhled a humor. 
Předprodej vstupenek od 1. 10. 2020. Vstupné 130 Kč. Mládeži přístupný.

GREENLAND: POSLEDNÍ ÚKRYT
K zemi se rychle blíží obrovská kometa. Uprostřed děsivých zpráv o tom, že města po celém světě jsou ničena úlomky komety, lidé bojují s rostoucí panikou a bezprávím, které je obklopuje. Jak do-
padne zběsilý útěk do bezpečí – podaří se najít poslední úkryt před globální apokalypsou a najít nový bezpečny domov? Gerard Butler v hlavní roli akčního thrilleru. České titulky.
Vstupné 130 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

ČERVENÝ STŘEVÍČEK A 7 STATEČNÝCH
Žádná otřepaná pohádka, ani nudný princ s princeznou… Baculka Sněhurka najde pár kouzelných červených střevíčků, které ji promění na hubeňoučkou krasotinku. Má to ale jeden háček! Střevíce 
patří zlé čarodějnici a ta, když zjistí, že zmizely, použije veškerá kouzla a čáry, aby je dostala nazpět. Jako by nestačilo, že má Sněhurka plné ruce práce s ježibabou, do cesty se jí musí ještě připlést 
sedm neodbytných trpaslíků, kteří od ní chtějí pusu. Rodinná animovaná pohádka od tvůrců filmů Ledové království a Na vlásku. České znění. Vstupné 120 Kč. Mládeži přístupný.

NIGHTLIFE: NA TAHU
Jedna noc, jedno rande, jeden kámoš a moře problémů… Co všechno se může stát během jedné noci a jednoho rande, které tak romanticky a nadějně začalo? Skoro všechno. Dlouhou sérii katastro-
fických situací zažívá v nové komedii Elyas M´Barek, známý z komedií Fakjů pane učiteli. České znění.
Vstupné 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

100% VLK
Letošní Halloween bude stoprocentně zábavný a chlupatý. Čtrnáctiletý Freddy vypadá jako obyčejný kluk, ale není obyčejný a není ani úplně člověk. Patří do starého rodu vlkodlaků a těší se na svou 
první proměnu ve vlka. Je trochu potrhlý, ale až se stane skutečným vlkodlakem, bude se z něj vážený člen smečky a jednou velmi obávané monstrum. Stejně jako jeho otec a jeho děda i praděda. 
V tu velkou slavnostní noc první proměny se ale něco zvrtne a Freddy se změní v ne příliš dravého ani moc hrozivého, zato ve strašně moc rozkošného . . . pudla. Rodinný animovaný film, který kom-
binuje příšery a děsivé kulisy se strašidelně velkou dávkou legrace! České znění.
Vstupné 120 Kč. Mládeži přístupný.

1. čtvrtek pouze v 17 hod.

1. čtvrtek pouze v 19.15 hod.

2. pátek pouze v 17 hod.
4. neděle pouze v 15 hod.
7. středa pouze v 17 hod.

2. pátek pouze v 19.30 hod.

3. sobota pouze v 15.15 hod.

3. sobota pouze v 17 hod.

3. sobota pouze v 19.15 hod.

5. pondělí pouze v 17 hod.

6. úterý pouze v 17 hod.

7. středa pouze v 19.15 hod.

8. čtvrtek pouze v 17 hod.

8. čtvrtek pouze v 19.15 hod.
11. neděle pouze v 19 hod.
12. pondělí pouze v 17 hod.

9. pátek pouze v 19 hod.

9. pátek pouze v 17 hod.
11. neděle pouze v 17 hod.
14. středa pouze v 17 hod.

10. sobota pouze ve 14.45 hod.

10. sobota pouze v 16.45 hod.

11. neděle pouze v 15 hod.

12. pondělí pouze v 19 hod.

13. úterý pouze v 17 hod.

13. úterý pouze v 19 hod.

15. čt., 17. so pouze v 17 hod.
16. pátek pouze v 19.30 hod.
18. neděle pouze v 16 hod.
19. pondělí pouze v 19.15 hod.
20. út., 21. st. pouze v 17 hod.

15. čtvrtek pouze v 19.30 hod.
17. sobota pouze v 19.30 hod.
19. pondělí pouze v 17 hod.

17. sobota pouze v 15.15 hod.
18. neděle pouze ve 14.15 hod.

22. čtvrtek pouze v 17 hod.
23. pátek pouze v 19.15 hod.
25. neděle pouze v 19.30 hod.

31. sobota pouze v 15 hod.
LISTOPAD 2020
1. neděle pouze v 15 hod.



.... i Váš pes může klidně spát

soukromá bezpečnostní služba
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Přes 2700 kvalitních produktů
s certi� kacemi: BIO, BEZ LEPKU, VEGAN, 
VEGETARIÁN, BEZ GMO, RAW, PALEO, 
DEMETER a také ECOCERT.
Širokou nabídku všech druhů čajů a také 
dárkových balení čajů.
Čerstvé pečivo a bezlepkové pečivo.
Denně nové SLEVY, AKCE a NOVINKY.
Poradenství s výběrem vhodných produktů.
Dárkové poukazy v různých hodnotách 
vhodné jako dárek.

V naší prodejně pro Vás nabízíme:

VÝDEJNÍ
MÍSTO

Vytvořili jsme pro Vás VÝDEJNÍ MÍSTO 
pro kvalitní potraviny za férové ceny

a to přímo od lokálních farmářů.

Připojte se k online NÁKUPNÍ SKUPINĚ 
na www.scuk.cz/nachod nakupte

 a vyzvědněte přímo u nás na prodejně.

Je to tak jednoduché!

Kamenice 132, Náchod
604 647 770

www.mojezv.cz
   mojezvnachod


