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SOBOTA 10. ZÁŘÍ 2022 

www.mestonachod.cz                 Změna programu vyhrazena!

Masarykovo náměstí

prohlídky zámku 9.00–17.00 hodin

 kromě klasických prohlídek probíhají i speciální prohlídky 
apartmá Kuronských

Podium
10.00–10.15 Malí indiáni – MŠ Velké Poříčí
10.20–10.25 Taneční kroužek ZŠ Náchod-Plhov
10.35–11.15 Děti z Bullerbynu (muzikál) – ZŠ Náchod-Babí  
12.00–12.35 Smíšený pěvecký sbor Kácov – Nové Město nad Metují

14.00–14.30 Slavnostní přivítání družiny vévody Kuronského
14.30–14.45 Lidová muzika Šmikuranda
15.00–16.00 Petr Lüftner – písničkář a akordeonista
17.00–18.00 České srdce – rock
19.30–20.30 MALINA BROTHERS – Baroquegrass
    

Kostel sv. Vavřince
12.50–13.50 Accordeon accompagnato – Jitka Baštová  
16.10–16.30 Koncert pro vévodu 
  – Dětský pěvecký sbor ZUŠ Canto Náchod
18.05–18.25 Pěvecký sbor Hron

Za kostelem sv. Vavřince
11.00–18.00 Historický spolek Antares
  – vojenské ležení, dobová kuchyně, ukázky zbraní
11.20–11.50 vystoupení Šerm o šermu
16.30–17.00 vystoupení Zbrojnoš

Muzeum Náchodska, 
Masarykovo náměstí 18 (stálá expozice)
14.45–15.15 Komentovaná prohlídka „Za Kuronskými do Muzea!“
16.45–17.15  Komentovaná prohlídka „Za Kuronskými do Muzea!“

Po celou dobu konání akce je vstup do stálé expozice Dějiny Náchoda a Náchodska 
pro veřejnost zdarma. 

Park osobností
11.00–17.00 aktivity a soutěže pro děti – SVČ Déčko Náchod
12.00–12.30 Hrnečku vař! – maňásková pohádka pro nejmenší 
  – K. J. Erben – J. Holasová
14.50–15.25 Břišní tance a Street dance SVČ Déčko Náchod
15.40–15.50 Loutková pohádka SVČ Déčko Náchod
18.30–19.30 Klapeto Náchod

Park SVČ Déčka Náchod
11.00–17.00 aktivity a soutěže pro děti – SVČ Déčko Náchod
  Den otevřených dveří přírodovědné stanice 
  ,,Tlapíkárna“
  výstava dravých ptáků
  jízda na koni
13.00–13.45  Běh pro celou rodinu

Doprovodný program
balónky pro děti Mr. Carlo, hra na fl ašinet, dobový kolotoč, 
střelnice, dobová řemesla, animace na chůdách, stánkový prodej, 
občerstvení 

VSTUPNÉ ZDARMA
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Týdny duševního 
zdraví
Milostivé léto
Výročí
Z historie
Očkování psů
Dopravní omezení
Informační centra
Komunální volby 
2022
Školy
Inzerce
Pozvánky
Oslavy 125 let 
gymnázia
Amag
Kulturní akce
Cyklobusy
Fiesta 
horkovzdušných 
balónů
Loutková scéna 
slaví 70 let
Muzeum
Galerie
Pohotovost
Církve
Senior klub
SZdP
Knihovna
Kino

9
2022

ZÁŘÍ



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.

Čtvrtek

Úterý 
30. srpna 2022 

ve 20.00 hodin

Náchodská divadelní scéna

GENERÁLKA JEHO VELIČENSTVA (derniéra)
Autor: Jiří Hubač
Režie: Ludmila Šmídová                                                  Hrají: Ludmila Šmídová, Pavel Rys, Miloš Malý, Petr Horký, Petr Neumann, Tomáš Kejzlar a Milan Urban
Komedie o setkání poraženého Napoleona, internovaného na ostrově Svatá Helena a kurážné a neohrožené korsičanky Josefíny Pontiové, která si se svým krajanem 
přichází vyřídit své účty.
Neviděli jste ještě tuto inscenaci? Máte jedinečnou možnost. Tentokrát ve venkovním prostředí Parku osobnos�  mezi náměs� m a ZUŠ Náchod.                                                                     Vstupné zdarma!

Sobota 
3. září 2022

v 19.00 hodin

DEN DOBRÝCH SKUTKŮ
Koncert s vystoupením osobností
Účinkují: Marian Vojtko, Tomáš Savka, Josef Vágner, Marcela Březinová a Šárka Rezková
Výtěžek bude věnován na charitativní účely.
Prodej vstupenek od 15. 8. 2022 v MIC Náchod.                                                                                                                                                                     Vstupné: 350 Kč

Úterý 
6. září 2022

v 19.00 hodin

OZVĚNY - PROMĚNY DUCHA A LÁSKY
Gentlemen Singers - mužský vokální soubor z Hradce Králové
Jedinečný profi lový repertoár souboru oblíbený v České republice i v zahraničí. Program obsahuje skladby renomovaných světových skladatelů a kompozice složené či upravené přímo pro Gentlemen Singers. 
Zahrnuje duchovní i světskou hudbu 20. a 21. stole� , díla českých skladatelů a úpravy populárních melodií.
Předprodej již probíhá.                                                                                                                                         Vstupné: 150 Kč, 130 Kč, 110 Kč

Neděle 
11. září 2022
v 10.00 hodin

FIDLÍK A VIOLENKA – MUZÍČEK
Populární písničky z televizní série TV Pro Děti
Fidlík s Violenkou u� kají z bájné krajiny Tóniny, před zlým Tritonem. A kdo jim pomůže ? No přeci Teta Květa, která je tak trochu popleta. V kouzelném domečku Muzíčku si společně s našimi hrdiny zazpíváte 
originální hity jako Bědovala Žába, Mlsný Méďa, Hurá je tu Mikuláš a spousty dalších. Kouzelný svět Fidlíka a Violenky čeká jen na Vás.
Předprodej: https://www.ticketportal.cz/event/FIDLIK-A-VIOLENKA-MUZICEK

Úterý 
13. září 2022
v 19.00 hodin

  

Divadlo Ungelt Praha

Dan McCormick: HOUSLE
Režie: Ladislav Smoček                                                                             Hrají: Milan Hein, Jiří Langmajer a Pavel Liška
Komedie o nečekaném přátelství a cestě ke svobodě.
Doposud se oba bratři protloukali newyorskými ulicemi jen těžko. Všechno se ale může změnit. Zlodějíčkovské komediální drama o dvou bratřích a jejich rodinném příteli, kde naděje na lepší život odhalí 
pohnutou rodinnou minulost i sílu charakterů.
Předprodej od 17. srpna 2022.                                                                                                                                            Vstupné: 490 Kč, 470 Kč, 450 Kč  

Pondělí 
19. září 2022
v 19.00 hodin

QUASI TRIO
David Šimeček - klarinet, Judita Škodová - violoncello, Kateřina Ochmanová – klavír
Program:         L. van Beethoven: Trio B dur, op. 11                                               J. Brahms: Trio a moll, op. 114                                               N. Rota: Trio pro klarinet, violoncello a klavír
Quasi Trio bylo založeno v Praze, kde má své působiště dodnes. V roce 2021 se soubor rozhodl změnit nástrojové obsazení z klasického složení klavírního tria s houslemi na trio klarinetové. Trio úspěšně absolvovalo 
magisterské studium oboru komorní hra na pražské HAMU, všichni tři členové mají za sebou také mnohé zkušenos�  ze zahraničí a na kontě četné úspěchy z mezinárodních soutěží a mistrovských kurzů. 
Předprodej od 17. srpna 2022.                                                                                                                                              Vstupné: 130 Kč, 110 Kč, 90 Kč

Úterý 
20. září 2022
v 19.00 hodin

Komorní divadlo Kalich Praha

Pierre Palmade, Christophe Duthuron: NA ÚTĚKU
Režie: Jakub Nvota                                                                                     Hrají: Carmen Mayerová a Tereza Kostková
Road movie dvou zcela rozdílných žen, které by si za normálních okolností asi neměly ani co říct, ale společný útěk od zažitých stereotypů spojí jejich cesty dohromady.
Na výpadovce v noci čekají dvě ne zcela tradiční stopařky. Asi čtyřice� letá lehce upjatá Margot, která utekla z oslavy osmnáctých narozenin své dcery a jejího útěku si pravděpodobně nevšimne ani manžel.
A o generaci starší Claude, která v rozšafném župánku s lehkos�  gengstrů u� ká z domova důchodců a žene se za životem plným dobrodružství a milostných románků, které ještě nutně musí prožít.
Hra je úžasnou příležitos�  pro obě hlavní představitelky, jiskří laskavým pravdivým humorem a lidskos� .
Předprodej od 17. srpna 2022.                                                                                                                                            Vstupné: 380 Kč, 360 Kč, 340 Kč

Středa 
7., 14. a 21. září

2022

KURZ JÓGY 2022 
Lektorka Mgr. Jarmila Koudelková se na Vás těší            v 17.00 hodin – ZAČÁTEČNÍCI                                  v 18.30 hodin - MÍRNĚ POKROČILÍ A POKROČILÍ
Přednáškový sál Městského divadla Dr. Josefa Čížka v Náchodě.

Středa 2., 9., 16. a 23. září 2022 - LEKCE TANEČNÍCH                 Pátek 30. září 2022 - PRODLOUŽENÁ LEKCE TANEČNÍCH
Neděle 18. září 2022 - MASKOVANÁ KUBA - cestopisná prezentace - KDU-ČSL Náchod
Sobota 24. září 2022 - 125 LET JIRÁSKOVA GYMNÁZIA NÁCHOD

Další akce: 

představení v rámci „ZELENÉHO“ abonmá 2021/2022

4. koncert ab. cyklu - skupina „K“

12. koncert ab. cyklu - skupina „K“ loňské sezony

Pondělí 10. října 2022 v 19.00 hodin

Předprodej od 23. srpna 2022.      
Vstupné: 440 Kč, 420 Kč, 400 Kč

Divadlo Ungelt Praha

Peter Quilter: VEJŠLAP
Režie: Pavel Ondruch                                                     Hrají: Jan Holík, Martin Písařík a Petr Stach
Komediální oslava přátelství, přírody a života
Doposud se oba bratři protloukali newyorskými ulicemi jen těžko. Všechno se ale může změnit. Zlodějíčkovské komediální drama o dvou bratřích a jejich rodinném 
příteli, kde naděje na lepší život odhalí pohnutou rodinnou minulost i sílu charakterů.

Středa 12. října 2022 v 19.00 hodin 

Předprodej od 23. srpna 2022.      
Vstupné: 150 Kč, 130 Kč, 110 Kč

ROMANTICKÉ SKLADBY 
NA KYTARU NEJZNÁMĚJŠÍCH AUTORŮ
Recitál LUBOMÍRA BRABCE
Lubomír Brabec je český kytarový virtuóz. V dětství začínal nejprve jako houslista, hru na kytaru vystudoval na konzervatoři v Plzni a v Praze u Milana Zelenky. 
V roce 1980 pak pokračoval v mistrovském studiu v Británii na Royal Academy of Music a v Early Music Centr díky s� pendiu od britské vlády.

Neděle 16. října 2022 v 15.00 hodin

Délka 65 minut.
Předprodej od 23. srpna 2022.      
Vstupné: 90 Kč   

Divadelní společnost Julie Jurištové vás zve na nedělní pohádku

PRINCEZNA SE ZLATOU HVĚZDOU NA ČELE
Autor a režie: Dana Bartůňková
Klasická pohádka s písničkami na motivy Boženy Němcové
Děj nás zavede do království krále Dobroslava, jehož jediná dcera princezna Lada právě slaví osmnácté narozeniny. Ty zkazí návštěva obhroublého krále Kazisvěta, který 
vládne v sousední zemi a nu�  Ladu, aby se stala jeho ženou. Lada musí před zlým Kazisvětem z otcovského království uprchnout a hledat štěs�  daleko od domova.

Připravujeme 

1. představení v rámci „MODRÉHO“ abonmá 2022/2023

1. koncert ab. cyklu - skupina „K“ 2022/2023

1. představení v rámci „ZELENÉHO“ abonmá 2022/2023

2. koncert ab. cyklu - skupina „K“ 2022/2023

2. představení v rámci „ZELENÉHO“ abonmá 2022/2023

Městské divadlo 
Dr. Josefa Čížka v NáchoděBERÁNEK NÁCHOD a.s.

  září 2022



1ÚVODNÍK

V posledních šesti letech dostalo lázeň-
ství v Bělovsi řadu nových impulsů a jeho 
obnova nabrala zcela reálný směr. Disku-
ze a úvahy o lázeňském provozu již nejsou 
pouhou vzpomínkou na minulost, ale kaž-
dý rok je investováno velké množství pro-
středků, které mají jasný cíl. Návrat lázní 
do Bělovse a opětovné zařazení do příhra-
niční lázeňské rodiny. 

Od roku 2016 se podařilo vyvrtat nové 
zdroje minerální vody, vybudovat mine-
rálkovod,  obnovit  Malé  lázně  za  Kauf-
landem, získat a zprovoznit technologii 
na  skladování  oxidu  uhličitého  pro  lé-
čebné účely a vytvořit studii pro rozvoj 
velkého lázeňského parku s citlivým pří-
stupem k okolní přírodě i zástavbě. S in-
vesticí lázeňskou jdou do příměstské části 
Běloves i investice do infrastruktury. Pří-
kladem může být nový most spojující oba 
břehy Metuje u Malých lázní, oprava po-
vrchu promenády podél řeky, oprava ulice 
U Zbrojnice včetně zbudování nové kana-
lizace, obnova dětského dopravního hřiš-
tě, nové parkování apod.

Historickým krokem byl letos v lednu 
nákup areálu Velkých lázní z rukou sou-
kromého vlastníka do vlastnictví města 
Náchoda  za  podpory  celého  zastupitel-
stva. Získali jsme tím nejen původní are-
ál  pro  výstavbu  provozních  budov,  ale 
také přístup k původním zdrojům mine-
rálky IDA. Bez zbytečných odkladů se za-
čalo s obnovou parku ve Velkých lázních, 
zajištěním historických budov před další 
devastací a znovuzprovozněním prame-

Návrat lázní 
v Bělovsi myslíme vážně

níku Jakub a vrtů běloveské kyselky. Vý-
sledkem tohoto půlroku trvajícího úsilí 
a nesnadné práce mnoha lidí, je opravdu 
přelomové rozhodnutí Ministerstva zdra-
votnictví v červenci t.r., kterým bylo měs-
tu Náchod prostřednictvím jeho příspěv-
kové organizace Správa přírodních zdrojů 
a lázní Běloves povoleno využívat všech-
ny  čtyři  léčivé  zdroje  (Běla,  Jan,  IDA  I,  
IDA II) současně a to pro pitné kůry, bal-
neoprovoz a získávání léčivého plynu! 

S ukončením původního provozu lázeň-
ství přestaly být vrty využívány a povole-
ní zaniklo. Několik dlouhých let to vypa-
dalo, že již nic nepomůže navrácení léčivé 
minerální  vody občanům města a  jeho 
návštěvníkům. Proto je tato událost vý-
znamná i počtem léčivých zdrojů, které 
město vlastní a může nabídnout k využití. 
Maximálně proto usilujeme o to, aby kon-
trola nad zdroji a provozem navždy zůsta-
la v rukou města a byly citlivě a správně 
využívány. Již se nesmí opakovat situace, 
kdy je město a jeho lázeňský statut v za-
jetí spekulantů a dobrodruhů. Důsledně 
prosazujeme  vybudování  nejen  parku, 
promenád a cest v Bělovsi, ale také am-
bulantního rehabilitačního pavilonu pro 
koupele nejen v uhličité vodě, ale i pro 
suché koupele. Návrat  lázeňství máme 
nadosah!!!

Za vedení města Jan Birke, Jan Čtvrtečka

Více o urbanistické a krajinářské studii 
lázeňského parku čtěte na str. 10 a 11. 
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2 NÁCHODSKÝ ZPRAVODAJZPRÁVY Z RADNICE

Zprávy 
z radnice
Rada města Náchoda 
27. 6. 2022 
Jednání rady města se zúčast-
nilo osm radních, později de-
vět.  Číselný  popis  u  zprávy 
představuje poměr hlasů při hlasování 
PRO – PROTI – ZDRŽEL SE.
Majetkoprávní úkony obce

 RM schválila uzavření dohody o zruše-
ní věcného břemene k pozemkům č. 194 
o výměře 163 m2 a č. 191/19 o výměře 577 
m2, k.ú. Babí u Náchoda, ve vlastnictví ža-
datele na údržbu kamenného kříže umís-
těného na těchto pozemcích.  8-0-0

 RM schválila vyčištění části pozemku 
p. č. 790/1, k.ú. Náchod, ul. Mánesovo ná-
břeží, a schválila cenovou nabídku fy Šte-
fan Murín Murstav, Pavlovice u Přerova, 
na provedení úklidu.  9-0-0

 RM schválila zábor veřejného prostran-
ství pro umístění předzahrádky na části 
pozemku p.p.č. 1921, k.ú. Náchod, ul. Ka-
menice čp. 110, ve vlastnictví města dle 
žádosti.  8-0-0

 RM schválila rozšíření veřejně přístup-
né stezky na části pozemku p. č. 1641/11, 
k.ú. Náchod, pro zlepšení přístupu do za-
hradní kolonie nad ul. U Zastávky a Nad 
Židovským hřbitovem.  9-0-0 
Rozšíření městského dohledového kame-
rového systému, ul. Příkopy  9-0-0

 RM souhlasila s realizací rozšíření měst-
ského dohledového kamerového systému 
o 2 ks kamer s umístěním na OD Prior ČR 
na Karlově náměstí pro zajištění dodržo-
vání pořádku a zabránění poškozování 
městského a soukromého majetku v této 
lokalitě.
Obnova uvítacích 
tabulí na vjezdu do města  9-0-0

 RM schválila cenovou nabídku fy Elek-
tro Drapač s.r.o., V. Poříčí na obnovu uví-
tacích tabulí na vjezdu do města (4 ks).
Zateplení bytového domu 
ul. Běloveská čp. 391, Náchod  9-0-0

 RM souhlasila s předložením žádosti 
o podporu na zateplení bytového domu 
v ul. Běloveská čp. 391, Náchod, do pro-
gramu  Nová  zelená  úsporám  –  Bytové 
domy v rámci Národního plánu obnovy 
a  schválila  vypsání  výběrového  řízení 
k této veřejné zakázce malého rozsahu.
Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpoč-
tu města – podpora de minimis  9-0-0

 RM schválila Smlouvy o poskytnutí do-
tace z rozpočtu města Náchoda – podpo-
ra de minimis pro organizace Pionýr, z.s. 
– Pionýrská skupina Náchod  (40.000 Kč 
–  uhrazení  nákladů  na  pořádání  letní-
ho pionýrského tábora v Kamenci v OH) 
a pro ZŠ Komenského, Náchod, (40.000 Kč 
– úhrada nákladů na seznamovací pobyt 
žáků 6. ročníku).

TELEGRAFICKY:
 RM souhlasila s podáním žádosti o ká-

cení dřevin rostoucích mimo les na po-
zemcích v majetku města pro odstranění 
vzrostlých stromů v ul. Komenského z dů-
vodu špatného stavu dřevin.  9-0-0

  RM  schválila  čerpání  fondu  investic 
a rozvoje ve výši 84.319 Kč do fondu in-
vestic příspěvkové organizace Kino Ves-
mír vč. čerpání fondu na realizaci 3. etapy 
technického zhodnocení stávající počíta-
čové sítě.  9-0-0

 RM schválila čerpání fondu rezerv a roz-
voje vč. převodu ve výši 7916 Kč do fondu 
investic příspěvkové organizace MŠ Vít-
kova, Náchod, na dofinancování nákupu 
zahradního traktoru.  9-0-0

  RM  schválila  změnu  místní  úpravy 
provozu na komunikacích Bražec – Pek-
lo a Lipí u Náchoda – Peklo. RM schvá-
lila odstranění současné úpravy „Stezka 
pro chodce a cyklisty společná“ na „Zá-
kaz  vjezdu  všech  motorových  vozidel“ 
s doplňkovou tabulkou s povolením vjez-
du „Jen s povolením MěÚ ODSH Náchod“. 
  9-0-0

  RM  souhlasila  s  cenovou  nabídkou 
a schválila vystavení objednávky pro fy 
Bazény Machov s.r.o. na opravu akumu-
lační nádrže v krytém plaveckém bazé-
nu.  9-0-0

  RM  souhlasila  s  cenovou  nabídkou 
a schválila vystavení objednávky pro p. A. 
Jansu, Č. Kostelec, na provedení výměny 
a opravy interiérových žaluzií v budově 
MěSSS Marie.   9-0-0

  RM  souhlasila  s  cenovou  nabídkou 
a schválila vystavení objednávky pro fy 
STAVIX s.r.o., Praha, na provedení opra-
vy venkovního schodiště v MŠ Vančuro-
va, Náchod.  9-0-0

 RM schválila cenovou nabídku a sou-
hlasila  s  vystavením  objednávky  pro 
p. P. Frintu, Náchod, na přepočet energe-
tického posudku a závěrečného vyhod-
nocení s ohledem na Operační program 
ministerstva ŽP 2014-2020, pro zateplení 
objektu čp. 93, Lipí u Náchoda.   9-0-0

 RM schválila vystavení plné moci pro 
JUDr. P. Šťovíčka, Ph.D., Praha, pro zastu-
pování města ve věcech získání ochranné 
známky IDA.  9-0-0

 RM schválila výroční zprávu příspěvko-
vé organizace Lesy města Náchoda spol. 
s r.o.   9-0-0

 RM souhlasila se zápisem nového mís-
ta poskytovaného vzdělávání ZŠ kpt. Jaro-
še, Trutnov, na adrese Běloveská čp. 522, 
Náchod, s nejvyšším povoleným počtem 
žáků 114.   9-0-0

 RM schválila návrh letopisecké a místo-
pisné komise na správné užívání místních 
názvů – Malé lázně Běloves a Velké lázně 
Běloves.   9-0-0

 RM schválila cenovou nabídku a souhla-
sila se změnou objednávky pro fy BEZE-
DOS s.r.o., V. Poříčí, na opravu vjezdů v ul. 
Prokopa Velikého a Žižkova, Náchod. 
  9-0-0

 RM  vzala  na  vědomí  výroční  zprávu 
za rok 2021 příspěvkové organizace Sprá-
va přírodních zdrojů a lázní Běloves.   
  9-0-0

  RM  schválila  výroční  zprávu  za  rok 
2021 Správy budov Náchod s.r.o.  9-0-0

 RM schválila  cenovou nabídku  fy M. 
Poláček, Náchod, na vybudování oploce-
ní části pozemku p. č. 2067/1234, k.ú. Ná-
chod, ul. Na Drážkách.  9-0-0

 RM souhlasila s podáním žádosti o ká-
cení dřevin rostoucích mimo les pro od-
stranění vzrostlé borovice u ZŠ TGM, Ná-
chod.  8-0-0

  RM  souhlasila  s  cenovou  nabídkou 
a schválila vystavení objednávky pro fy 
BEZEDOS  s.r.o.,  V.  Poříčí,  na  provedení 
opravy místní komunikace na Babí u Ná-
choda u hasičské zbrojnice.  8-0-0

  RM  souhlasila  s  cenovou  nabídkou 
a schválila vystavení objednávky pro fy 
SILVAGRO s. r.o., Zábrodí, na opravu ko-
munikace Dobrošov – osada Polsko. 9-0-0

Rada města Náchoda 12. 7. 2022 
Jednání rady města se zúčastnilo devět rad-
ních. 
Podání žádosti o podporu na projekt 
„ART CENTRUM“  9-0-0

  RM  schválila  podání  žádosti  o  dota-
ci na projekt „ART CENTRUM“ do výzvy 
č. 0231/2022 Rozvoj regionálních kultur-
ních a kreativních center vypsané Minis-
terstvem kultury a souhlasila se zajiště-
ním zpracovatele studie proveditelnosti 
a žádosti o podporu.

Rada města Náchoda, 15. 7. 2022 
Jednání rady města se zúčastnilo devět rad-
ních. 
Majetkoprávní úkony obce

 RM souhlasila s výstavbou hřiště a jeho 
provozem po dobu minimálně 5 let na za-
hradě u Sv. Anny – domova pro matky 
s dětmi.  9-0-0

 RM schválila uzavření nájemní smlou-
vy na kůlnu  (27,5 m2) na pozemku p.č. 
123, k.ú. Staré Město nad Metují, v majet-
ku města, za účelem skladování vybavení 
pro činnost oddílu.    9-0-0

 RM schválila uzavření smlouvy o zří-
zení věcného břemene – napojení na pří-
pojku splaškové vody z ul. Nad Březinkou 
do ul. Vančurova, která je v soukromém 
vlastnictví. Finanční vyrovnání za věcné 
břemeno bylo stanoveno dohodou. 9-0-0

 RM schválila uzavření smlouvy o vý-
půjčce repliky sochy sv. Jana Nepomuc-
kého s Národním památkovým ústavem, 
územní pracoviště Sychrov.  9-0-0
Smlouvy o poskytnutí dotace 
z rozpočtu města Náchoda 
– podpora de minimis  9-0-0

 M schválila poskytnutí dotace z rozpoč-
tu města – podpora de minimis pro žada-
tele: 1. D. Novotný – náklady na hudeb-
ní program během akce MUŽ ROKU 2022 
(25.000 Kč); 2. D. Novotný – náklady na hu-
dební program během akce Anděl mezi 
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zdravotníky 2022 (10.000 Kč); 3. D. Novot-
ný – náklady na hudební program během 
akce Adventní koncert 2022 (10.000 Kč); 
4. STRONGMAN CZECH U105 z.s. – nákla-
dy na reklamu, marketing a přípravu akce 
STRONGMAN 2022 (20.000 Kč); 5. Nadace 
Jiráskova gymnázia – náklady na tisk al-
manachu vydávaného k 125. výročí zalo-
žení školy (20.000 Kč).
Rohlík CZ – umístění boxu   9-0-0

 RM schválila umístění boxu ROHLIK PO-
INTu před budovou Městského úřadu Ná-
chod ul. Němcové čp. 2020 a uložila odbo-
ru správy majetku a financování připravit 
nájemní smlouvu.

TELEGRAFICKY:
  RM  souhlasila  s  cenovou  nabídkou 

a schválila vystavení objednávky pro p. A. 
Jansu, Č. Kostelec, na dodávku a montáž 
vnitřních stěnových rolet na okna do uče-
ben  Přírodovědné  a  technické  učebny 
a chovatelské stanice v SVČ Déčko. 9-0-0

  RM  souhlasila  s  cenovou  nabídkou 
a schválila vystavení objednávky pro p. J. 
Rejzka,  Náchod,  na  dodávku  a  montáž 
nové kuchyňské linky a dodávku a mon-
táž parapetů v MŠ Komenského, Náchod. 
   9-0-0

  RM  souhlasila  s  cenovou  nabídkou 
a  schválila  vystavení  objednávky  pro 
p. M. Čepla, Jetřichov, na výměnu a opra-
vu vodovodních baterií v táboře SVČ Déč-
ko ve Vižňově.   9-0-0

  RM  souhlasila  s  cenovou  nabídkou 
a schválila vystavení objednávky pro fy 
Vše pro stavby s.r.o., Náchod, na provede-
ní podhledu a úpravu el. instalace v hasič-
ské zbrojnici na Pavlišově a na montáž la-
viček na Pavlišově.  9-0-0

  RM  souhlasila  s  cenovou  nabídkou 
a  schválila  vystavení  objednávky  pro 
fy  ELTYM  Hronov  spol.  s  r.o.,  Hronov, 
na zpracování projektové dokumentace 
na veřejné osvětlení v ul. Na Skalce. 9-0-0

 RM schválila Provozní řád Městské uby-
tovny, ul. Běloveská čp. 2013, Náchod.   
  9-0-0

  RM  souhlasila  s  cenovou  nabídkou 
a schválila uzavření objednávky s fy Vše 
pro stavby s.r.o., Náchod, na provedení 
opravy havárie rozvodu bazénové tech-
nologie na Jiráskově koupališti.  
  9-0-0

  RM  souhlasila  s  cenovou  nabídkou 
a schválila uzavření objednávky s p. M. 
Hánou, Hronov, na provedení výměny sví-
tidel v budově na školním pozemku ZŠ Ko-
menského, Náchod.   9-0-0

  RM  souhlasila  s  cenovou  nabídkou 
a  schválila  vystavení  objednávky  pro 
p. R. Stáru, Náchod, na provedení výmě-
ny osvětlení ve třídách ZŠ T. G. M., Ná-
chod.  9-0-0

Rada města Náchoda, 25. 7. 2022 
Jednání rady města se zúčastnilo sedm rad-
ních, dva byli omluveni. 
Majetkoprávní úkony obce

 RM schválila uzavření smlouvy o zříze-
ní věcného břemene – služebnosti, přes 
část pozemku č. 160/19, k.ú. Malé Poříčí, 
v délce 38,21 m, s fy ČEZ Distribuce a.s.    
   7-0-0

 RM schválila uzavření smluv o nájmu 
bytu na byty 1, 2 a 3 na Vysokově čp. 40. 
  7-0-0

 RM schválila uzavření nájemní smlou-
vy na kůlnu  (27,5 m2) na pozemku p.č. 
123, k.ú. Staré Město nad Metují, v majet-
ku města, za účelem skladování vybavení 
pro činnost oddílu.   9-0-0
Mechanizované sázení cibulovin 
– Malé lázně  7-0-0

  RM  souhlasila  se  sázením  cibulovin 
v Malých lázní Běloves a zároveň souhla-
sila s cenovou nabídkou fy Floravil, s.r.o. 
RM doporučila výsadbu objednat a navrh-
la navýšit rozpočet na údržbu zeleně dle 
předloženého návrhu.
Zpracovatel studie proveditelnosti a žá-
dosti o podporu ART CENTRUM  7-0-0

  RM  souhlasila  s  cenovou  nabídkou 
a schválila externí zpracování studie pro-
veditelnosti a žádosti o podporu fy DABO-
NA s.r.o., Rychnov n. Kněžnou.
Náchod – Jizbice, splašková kanaliza-
ce II. etapa – kanalizační přípojky II. 
etapa   7-0-0

  RM  souhlasila  s  cenovou  nabídkou 
a schválila vystavení objednávky s p. M. 
Leinweberem,  Šonov  u  N.  M.  n.  M., 
na stavbu II. etapy kanalizačních přípo-
jek na Jizbici.
Zateplení bytového domu čp. 391 v Ná-
chodě  7-0-0

 RM schválila nabídku na veřejnou za-
kázku „Zateplení bytového domu čp. 391 
v Náchodě“ zadanou v souladu s Pokyny 
pro  zadávání  veřejných  zakázek  mimo 
režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadává-
ní veřejných zakázek, ve znění pozděj-
ších předpisů a zároveň schválila uzavře-
ní smlouvy o dílo s účastníkem: SORMIG   
stavební   společnost   s. r. o., H. Králové, 
dle předložené nabídky.

TELEGRAFICKY:
  RM  souhlasila  s  cenovou  nabídkou 

a schválila vystavení objednávky s fy SIL-
NICE SVOBODA a.s., Jetřichov, na opravu 
komunikace od čp. 64 k čp. 40 v místní 
části Jizbice.
  7-0-0
Rada města Náchoda, 15. 8. 2022 
Jednání rady města se zúčastnilo sedm, poz-
ději osm radních, jeden byl omluven. 
Majetkoprávní úkony obce

 RM schválila záměr koupě pozemku st. 
p. č. 122 o výměře 243 m2, jehož součástí 
je stavba čp. 116, pč. 161/1 (tzv. „Vila Pan-
zinka“) o výměře 2986 m2 a pč. 161/2 o vý-
měře 3 021 m2, k.ú. Běloves, dle předlože-
ného návrhu.  7-0-0

 RM schválila uzavření Smlouvy o nájmu 
pozemku pč. 2067/1, k.ú. Náchod, se Sprá-
vou železnic st. org.  8-0-0

 RM schválila uzavření Smlouvy o zříze-

ní věcného břemene „Metropolitní optic-
ké sítě“ vč. jejích součástí, na p.p. č. 2001, 
k.ú. Náchod.  8-0-0

 RM vzala na vědomí přestavbu nebyto-
vého prostoru v ul. Komenského čp. 610, 
k.ú. Náchod, na bytovou jednotku a ulo-
žila odboru správy majetku a financová-
ní zadat zpracování projektové dokumen-
tace.  8-0-0
Úprava dopravního značení – Lipí u Ná-
choda – Peklo  8-0-0

 RM schválila změnu místní úpravy pro-
vozu na místní komunikaci Lipí u Nácho-
da – Peklo předloženém znění a pověřila 
odbor dopravy a silničního hospodářství 
provedením této úpravy.
Nákup audioprocesoru 
pro Kino Vesmír  8-0-0

 RM schválila dotaci pro organizaci Kino 
Vesmír ve výši 295 010 Kč vč. DPH vč. roz-
počtového opatření na nákup nového au-
dioprocesoru.

TELEGRAFICKY:
  RM  souhlasila  s  cenovou  nabídkou 

a  schválila  vystavení  objednávky  pro 
p.  M.  Hejzlara,  Náchod,  na  provedení 
opravy obkladu startovacích bloků a lo-
kální opravy obkladů ve dvou parních ko-
morách v krytém plaveckém bazénu v Ná-
chodě.  8-0-0

  RM  souhlasila  s  cenovou  nabídkou 
a schválila vystavení objednávky pro fy 
PROXION s.r.o., Náchod, na provedení pro-
jektové dokumentace na využití půdních 
prostor v MŠ Březinova, Náchod.  8-0-0

  RM  souhlasila  s  cenovou  nabídkou 
a schválila vystavení objednávky pro fy 
PROXION s.r.o., Náchod, na vypracování 
projekt. dokumentace stavby visutá tera-
sa nad rybníkem Podborný.   8-0-0

 RM schválila znění Memoranda o vzá-
jemné spolupráci mezi městem Náchod 
a Národním památkovým ústavem a po-
věřila starostu města Jana Birke jeho pod-
pisem.  8-0-0

 RM schválila zpoplatnění využití areá-
lu skateparku při pořádání veřejných akcí 
s účinností od 1. 9. 2022.  8-0-0

  RM  schválila  nákup  čelního  vyso-
kozdvižného  vozíků  2,5 t  fy  Lesy  měs-
ta Náchoda, spol. s r.o., Náchod, a vzala 
na vědomí způsob financování tohoto ná-
kupu.  8-0-0

 RM schválila navýšení příspěvku města 
Náchoda pro spolek Místní akční skupina 
Stolové hory, z.s., na 25 Kč na obyvatele 
dle stavu k 1. 1. 2022 pro období 2023–
2029.  8-0-0

  RM  souhlasila  s  cenovou  nabídkou 
a schválila vystavení objednávky pro fy 
Průmstav Náchod s.r.o., na opravu dešťo-
vých svodů na jižní straně Bartoňovy vily 
– SVČ Déčko Náchod.  8-0-0

 RM souhlasila s předloženým dokonče-
ným návrhem v lokalitě TEPNA p. Piotrem 
Pesonem, Warszawa, Polsko, a schválila 
zahájení další fáze vypracování územní 
studie dle uzavřené smlouvy.  8-0-0
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Kroky pomáhají, aneb den s onkologií – tak jsme nazvali akci, 
která si klade za cíl podpořit vážně nemocné pacienty i informo-
vat o prevenci před onkologickými nemocemi. Ve středu 21. září 
mezi 10.00 a 17.00 hodinou se na náměstí TGM v Náchodě může-
te setkat nejen s lékařem onkologem a odborníky na prevenci, 
ale také s lidmi, kteří si onkologickým onemocněním prošli a mo-
hou své vědomosti a zkušenosti předat těm, kteří se v současnos-
ti s onkologickým onemocněním potýkají. „Chceme nejen podpořit 
vážně nemocné pacienty v jejich úsilí o uzdravení, protože při každé 
vážné nemoci hraje velkou roli vlastní odhodlání a touha být zdráv, 
ale také upozornit na nenahraditelnost prevence onkologických one-
mocnění. Navíc chceme touto akcí onkologicky nemocným lidem uká-
zat, že ve své nemoci nejsou sami,“ říká ředitel náchodské nemocni-
ce Jan Mach. Program proto nemocnice nepřipravuje jen jako čistě 
odborný seminář či preventivní akci, ale také jako společenské se-
tkání, jehož ústřední linkou bude onkologické téma. Součástí akce 
budou moderované rozhovory o prevenci a léčbě onkologických 
onemocnění, o výživě pacientů s rakovinou či ošetřovatelské péči. 
Na náměstí naleznete stánky organizací zabývajících se podporou 
onkologických pacientů či speciální výživou. K prodeji zde budou 
šátky a paruky a chybět nebude ani občerstvení. 

A jak pomohou vaše kroky? V širším centru města bude mož-
né potkat studentky náchodské Střední zdravotnické školy, kte-
ré budou zdarma rozdávat stužky – symbol boje proti rakovině. 
Za každého z vás a za každou stužku, kterou přinesete na ná-
městí a připíchnete na připravenou maketu jedné velké stužky, 
darují sponzoři této akce určitou částku na zakoupení přenos-
ného ultrazvukového přístroje k zavádění žilních vstupů, který 
umožní bezpečné, spolehlivé a opakované podávání chemotera-
pie a jiných nitrožilních léků onkologicky nemocným pacientům 
v náchodské nemocnici. 

Milou atmosféru jistě vykouzlí svým sametovým altovým hla-
sem Karolína Soukupová, zpěvačka Police Symphony Orchestra. 
Chybět nebude autogramiáda knihy Dany Černé „Zvládej překáž-
ky“, která je osobním a poutavým příběhem onkologické paci-
entky náchodské nemocnice. Celým dnem bude přítomné prová-
zet sympatická moderátorka Lucie Peterková. Těšíme se na vás! 

Vaše náchodská nemocnice

21 akcí ve 13 městech Královéhradeckého a Pardubického 
kraje, to jsou letošní Týdny pro duševní zdraví. V září a v říjnu  
(12. 9. až 7. 10.) proběhne již 27. ročník této osvětové akce, která 
nabídne výstavy, koncerty, přednášky, besedy, workshopy, dny 
otevřených dveří a další.

Všechny mají jeden cíl – upozornit na téma duševního zdra-
ví, vyvrátit mýty, které se často vážou k duševnímu onemoc-
nění a současně podpořit osoby, kterým do života duševní one-
mocnění vstoupilo.

Najděte si čas a přijďte na některou z akcí. V Náchodě je to na-
příklad přednáška Outsider art. Během ní přiblíží spisovatel, per-
former a výtvarný teoretik Jaromír Typlt, co je art brut, předsta-
ví některé autory a také činnost Ateliéru radostné tvorby, který 
podporuje nadané tvůrce s mentálním hendikepem nebo chro-
nickým duševním onemocněním. Ve svobodné atmosféře ateli-
éru pak vznikají díla, která svou kvalitou dokazují, že umění je 
jen jedno. Přednáška se bude konat v pátek 7. 10. od 17.00 v aule 
Jiráskova gymnázia v Náchodě. Součástí akce bude výstava vý-
tvarných prací. 

Akci pořádá nezisková organizace Péče o duševní zdraví, kte-
rá má své středisko ve městě Náchod a podporuje osoby s dušev-
ním onemocněním v celém okrese Náchod, detašované pracovi-
ště má také v Broumově. Sociální pracovníci podporují klienty, 
aby i přes omezení způsobená duševním onemocněním mohli 
žít plnohodnotný život. 

Kompletní  program  a  další  informace  o  festivalu  najdete 
na FB.com/Tydny.pro.dusevni.zdravi či na www.tdz.cz. 

Týdny pro duševní zdraví 
v Náchodě a dalších 12 městech 

Podpora nemocných i prevence 
– onkologický den s náchodskou nemocnicí 
nabízí pestrý program pro širokou veřejnost

V měsíci červnu 2022 se v náchodské porodnici narodilo  
12 náchodských občánků – 7 chlapců a 5 děvčátek
V měsíci červnu 2022 bylo celkem 11 svatebních obřadů:
Uveřejnění svolili:
  4. 6.  Dušan Kvirenc, Náchod
    Petra Kaněrová, Náchod
 18. 6.  Milan Birke, Broumov
    Nikola Čejpová, Velké Poříčí
 24. 6.  Zdeněk Pokorný, Náchod
    Světlana Škodová, Náchod

V měsíci červenci 2022 se v náchodské porodnici narodilo  
12 náchodských občánků – 8 chlapců a 4 děvčátka
V měsíci červenci 2022 bylo celkem 10 svatebních obřadů:
Uveřejnění svolili:
  1. 7.  Jozef Balogh, Česká Čermná
    Miroslawa Knapová, Česká Čermná
  8. 7.  Michal Morávek, Náchod
    Kristýna Vojtěchová, Náchod
  9. 7.  Martin Smrček, Náchod
    Jana Papáčková, Náchod
  29. 7.  František Jano, Náchod
    Beáta Kroková, Náchod



ZÁŘÍ 5KINO VESMÍR

V období 1. 9. – 30. 11. 2022 proběhne druhá vlna milosti-
vého léta, která lidem umožní zbavit se exekucí, které splňují 
podmínku veřejnoprávního subjektu. Jedná se především o dlu-
hy u dopravního podniku, zdravotní pojišťovny, České televi-
ze a Českého rozhlasu, technických služeb aj. Dlužník musí za-
platit původní jistinu a náklady exekutorovi (1.815 Kč vč. DPH).

V případě, že dlužník nebude vědět, kolik má zaplatit, má mož-
nost dotázat se písemnou formou exekutora na aktuální částku 
potřebnou k zaplacení, aby mohly být splněny podmínky milos-
tivého léta. Exekutor je povinen odpovědět do 15 dnů.

Aby exekutor zastavil exekuci, je třeba jej písemně požádat 
o zahájení postupu dle právní úpravy tzv. milostivého léta. Žá-
dost je vhodné podat co nejdříve, především v případě, kdy dluž-
ník nezná výši jistiny k zaplacení, aby byl dostatek času na úhra-
du dluhu.

Bližší informace o milostivém létu vč. vzoru žádosti exeku-
torovi vám podají pracovnice občanské poradny na tel. čísle 
734 370 960 nebo na e-mailu: opnachod@ops.cz. Navštívit nás 
můžete na těchto adresách: Weyrova 3, Náchod (pondělí – čtvr-
tek), Příkopy 530, Kostelec nad Orlicí (1x14 dní), Solnická 777, 
Dobruška (1x měsíčně). Do občanské poradny je třeba se pře-
dem objednat. Poradenství je poskytováno bezplatně. Informa-
ce o dalších službách poradny a provozních hodinách nalezne-
te na www.ops.cz.

Za občanskou poradnu Náchod, Mgr. Lenka Sedlářová

Milostivé léto 2022

to vše v kině Vesmír v Náchodě v ZÁŘÍ 2022
DOKUMENTY, VÝSTAVA A KONCERT

DOKUMENT V KINĚ
 13. úterý v 19.30 hodin – ŘEKA

Řeky jako úžasný sochař vytvarovaly Zemi do podoby, jakou zná-
me. Ohladily hory, vyhloubily údolí a vytvořily úrodné pláně, kte-
ré pak ozdobily svými meandry. Řeky jsou tepnami planety. Kam-
koli putují, tam se objevují, přežívají a snad i vzkvétají všechny 
formy života, včetně lidského. V průběhu času se staly cestami, 
po nichž se do vnitrozemí šířily obchod a technologie. Po řekách 
připlula poezie, příběhy, náboženství, politika a konflikty. Řeky 
vypěstovaly naše města a velkoměsta… Film Řeka bere diváky 
na cestu prostorem a časem, pokrývá šest světadílů a prostřed-
nictvím nejmodernějších filmařských prostředků včetně satelit-
ních záběrů představuje řeky z perspektiv, jaké jsme ještě nevi-
děli. Výsledkem spojení obrazu, hudby a střídmého poetického 
komentáře je snový a působivý snímek, který oslavuje divokost 
řek, ale zároveň upozorňuje na jejich zranitelnost. 
České titulky. Vstupné 110 Kč, mládeži přístupný.
DOKUMENT V KINĚ
 15. čtvrtek v 19.15 hodin – ERUPCE LÁSKY

Neuvěřitelný skutečný příběh o lásce dvou vulkanologů k sop-
kám i k sobě navzájem… Katia a Maurice Krafftovi měli v živo-
tě dvě vášně – sebe navzájem a sopky. On přímočarý a odvážný, 
ona klidná a opatrná, ale vždy spolu. Po celé dvě dekády se tito 
vulkanologové nechali svádět krásou a nebezpečím bublajících 
obrů a při své cestě za poznáním zachránili desítky tisíc živo-
tů. Jejich neuvěřitelný příběh a autentické záběry sopek poříze-
né z dechberoucí blízkosti na 16 mm film nyní ožily v kreativním 
zpracování režisérky Sary Dosy. 
České titulky. Vstupné 110 Kč, mládeži přístupný.
HUBEBNÍ DOKUMENT V KINĚ
 20. úterý v 19.30 hodin – MOONAGE DAYDREAM

Vydejte se na vzrušující výpravu do života jednoho z nejoriginál-
nějších a nejvýznamnějších muzikantů všech dob – Davida Bow-
ieho. Režisér Brett Morgen stvořil působivý kaleidoskop kombi-
nující dosud neviděné záběry, nesmrtelnou Bowieho hudbu a jeho 
vlastní komentář.
České titulky. Vstupné 130 Kč, doporučená přístupnost: od 12 let.
VÝSTAVA V KINĚ
 22. čtvrtek v 19.15 hodin – RAFFAEL ODHALEN

Dokument z cyklu Exhibition on Screen. U příležitosti 500. výro-
čí úmrtí Raffaela Santiho v roce 2020 se v Římě konala největší 
výstava jeho tvorby všech dob, na kterou získal tým Exhibition 
on Screen exkluzivní přístup. S více než 200 malbami a kresbami 
zapůjčenými mimo jiné z pařížského Louvru, galerie Uffizi ve Flo-
rencii, Národní galerie umění ve Washingtonu nebo muzea Prado 
v Madridu, poskytuje tato výstava i film unikátní příležitost vi-
dět šíři Raffaelových dovedností, kreativity a vynalézavosti. Oce-
ňovaný režisér Phil Grabsky tak přináší svěží pohled na tohoto 
mistra renesance a ukazuje, proč je Raffael právem považován 
za jednoho z největších umělců všech dob. 
České titulky.  Vstupné 150 Kč, doporučená přístupnost: od 12 let.
ZÁZNAM KONCERTU Z WEMBLEY STADIUM v LONDÝNĚ
 29. čtvrtek v 19.15 hodin

WESTLIFE – LIVE AT WEMBLEY STADIUM
Irská popová skupina Westlife míří do kin! Zažijte jejich fenome-
nální koncert z vyprodaného Wembley Stadium v Londýně v rám-
ci tour k novému albu “Wild Dreams”. Koncert se uskutečnil le-
tos v srpnu a jedná se o historicky první show Westlife na tomto 
největším britském fotbalovém stadionu, která se tím nesmaza-
telně zapsala do historie skupiny.
Vstupné 250 Kč, mládeži přístupný.
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.
Zářijová výročí

1212 – 25. 9.  byla  podepsána  Zlatá 
bula sicilská,  jíž  římský  král  Frid-
rich II. zaručoval Přemyslu Otakaru 
I. a  jeho nástupcům královský titul 
a právo volit římského krále. Čechy se 
tak staly definitivně královstvím. 
V  září  1437,  dvacet  dní  po  popravě 
Jana Roháče z Dubé, dobyl Jan Kolda 
ze Žampachu hrad i město Náchod. Dr-
žel je až do roku 1445.
1727 – 21. 9. se ve Rtyni v Podkrkono-
ší narodil a 16. prosince 1782 tam ze-
mřel jeden z vůdců selského povstá-
ní na náchodském panství v roce 1775 
Antonín Nývlt-Rychetský. 
Sokolům  připomínáme  narozeniny 
obou zakladatelů: Jindřich Fügner se 
narodil 10. září 1822 a Miroslav Tyrš 
17. září 1832. 
V září 1837 se konaly v České Skalici 
první jiřinkové slavnosti. Na jiřinko-
vém plese tančila mladá paní Němco-
vá. Datum sňatku Barunky Panklové 
s Josefem Němcem – 12. září 1837 – je 
prvním nezpochybnitelným datem je-
jího života. 
1882 se v rodině náchodského vinár-
níka  Šrůtka  narodila  Sida Volfová, 
spisovatelka a publicistka, komentují-
cí dlouhá desetiletí kulturní život na-
šeho města, autorka knihy Město pod 
horami. 
18. září 1897 nastupovali do učeben 
v budově tehdy nové školy v Komen-
ského ulici první primáni do nově ote-
vřené střední školy, původně reálky, 
pozdějšího gymnázia.
1902 – 11. 9. byl položen základní ká-
men ke stavbě nové náchodské rad-
nice. Do čtvrtého kvádru nárožního 
pilíře byla vložena měděná schránka 
s pamětním spisem.
1912 – 14. 9. se narodil Karel Šafář, 
amatérský výtvarník, malíř, díky ně-
muž má naše město bohatě  zdoku-
mentovanou svou zašlou tvář. 
1922 – 25. 9.  se  narodil  matematik 
zdejšího gymnázia prof. Antonín Ma-
rásek.
1932 – 7. 9. se narodil Alexandr Skalic-
ký st., významný fotograf, ale zejmé-
na znalec architektury, autor desítek 
studií o architektech a jejich význam-
ných objektech nejen v našem městě.
1937 – 14. 9. zemřel první prezident 
republiky Tomáš G. Masaryk. Zářijo-
vé dny roku 1937 byly pro náš národ 
vskutku dny žalu. Nezemřel jen velký 
člověk, ale tušila se i tragédie jeho díla 
– našeho svobodného státu.
1952 – 29. 9. zemřel polický knihkupec 
a vydavatel, autor několika význam-
ných  souborů  regionálních  pověstí 
Antonín Krtička-Polický. 

(AF)

Pan  Bradna  se  narodil  13.  července 
1932 v Praze, kde prožil své první skaut-
ské  roky  v  oddíle  katolických  skautů. 
Po  studiu na Vysoké  škole  ekonomické 
přišel do Náchoda, kde se v roce 1968 po-
dílel na obnově Junáka, přičemž byl zvo-
len vůdcem střediska. Ve funkci setrval až 
do roku 1970, kdy byl skaut nuceně roz-
puštěn. Za svou práci pro skauting byl bě-
hem tzv. normalizace vyhozen ze školství, 
načež pracoval v komunálních službách 
v Novém Městě nad Metují a v Náchodě. 
Po sametové revoluci stál u obnovy Juná-

Měsíc po svých devadesátých narozeni-
nách zemřel 7. srpna doma v České Ska-
lici  Ing.  Jindřich Bradna, polistopadový 
ředitel  náchodské  obchodní  akademie, 
předseda výboru Komorní hudby Náchod 
a skautský činovník. 

Do  Náchoda  přišel  v  září  1959  učit 
na obchodní akademii (tehdy Vyšší hos-
podářskou, později Střední ekonomickou 
školu) a v Náchodě strávil celý profesní ži-

Zemřel Ing. Jindřich Bradna
vot, i když v období normalizace nesměl 
pro své demokratické postoje učit. Výraz-
ně se podílel na vzniku almanachů k vý-
ročím školy – v roce 1970 a 1995.

Narodil se sice v Praze, ale jeho vzpo-
mínky patřily Novému Bydžovu, kde pro-
žíval svá mladá léta, skautoval a studo-
val, aktivně se podílel na pořádání řady 
studentských akcí. V roce 1968 se účast-
nil obnovy Junáka – českého skautingu, 
znovu pak po roce 1989. Byl oceněn řa-
dou skautských vyznamenání, mj. Medai-
lí Díků.  

Náchodská  kulturní  veřejnost  mu  je 
vděčná za svědomité organizování kon-
certů vážné hudby. Ve výboru Komorní 
hudby začal pracovat záhy po svém pří-
chodu  do  Náchoda,  později  byl  dlouhá 
léta, dokud mu to dovoloval věk a zdraví, 
jeho předsedou. 

Pedagogická, kulturní i skautská čin-
nost spolu s péčí o rodinu bohatě napl-
ňovaly jeho život a obohacovaly i život 
v našem regionu. Zůstává v paměti kole-
gů i studentů. Jeho sepětí s naším krajem 
bylo dovršeno důstojným posledním roz-
loučením v kostelíku na Boušíně, na jehož 
hřbitůvku si přál odpočívat.     Aleš Fetters

Zemřel náchodský skaut Jindřich Bradna
ka, kde v letech 1990–1993 opět zastával 
funkci vůdce střediska. I po předání vůd-
covské funkce působil v náchodském 137. 
kmeni oldskautů a také v rámci čestné 
jednotky Svojsíkova oddílu. 

 Jako kurátor se podílel na organizaci 
výstavy k 90 letům skautingu v Náchodě, 
která se konala v roce 2011. Nejen Junák, 
ale i celý Náchod v něm ztrácí význam-
nou osobnost na poli kultury, zejména pro 
jeho mnohaletou činnost předsedy výbo-
ru Komorní hudby. Čest jeho památce!

Za náchodské skauty Daniel Vachek
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Státní zámek a fortifikační stavby v Náchodě
8. Československé stálé opevnění z let 1936–1938

Kvůli technickému pokroku a zdokonalování zbraní, především 
dělostřelectva, docházelo postupně k zastarávání starších fortifi-
kací a od 17. století nahrazovaly postupně hrady a městská opev-
nění specializované obranné stavby – bastionové pevnosti budo-
vané převážně ze státních peněz na ochranu hranic. Habsburská 
monarchie se rozhodla radikálně přebudovat městská opevnění 
některých slezských měst, nejbližší byla pevnost Kladsko, která 
postupně nahradila starý hrad nad městem. Po ztrátě Kladska 
a Slezska ve slezských válkách muselo Rakousko tyto ztracené 
hraniční pevnosti nahradit. Tak od roku 1766 začíná stavba mo-
derní fortifikace v Hradci Králové, který byl následně proměněn 
na pevnostní město. Pevnost se osvědčila ve válce o dědictví ba-
vorské v l. 1778 –1779 a v l. 1780–1787 byla obrana hranic po-
sílena další pevností Ples (od r. 1793 Josefov) postavenou blíže 
hranic. Dalším druhem fortifikací bylo polní 
opevnění. Poloha severovýchodních Čech při 
zemské hranici se známými průchody, jako 
je náchodská Branka, jeho poměrně husté za-
lidnění i pověst úrodného kraje ho předur-
čovaly v 18. a 19. století k vojenským ope-
racím a k dlouhodobému ubytování vojska, 
což se projevilo i v existenci vysokého po-
čtu polních opevnění. Jeden z těchto objektů 
byl vybudován i na vrchu Homolka nad Sta-
rým Městem n. M. pravděpodobně za sedmi-
leté války (1756–1763), kdy se zde v červenci 
1758 Prusové zajišťovali proti možnému úto-
ku habsburského vojska od západu. Podle I. vojenského mapo-
vání se jednalo o pětibokou redutu určenou k ochraně komuni-
kace na Brance. V 19. století zde vznikl lom, mylně považovaný 
historikem Janem Karlem Hraše za zbytky původního náchod-
ského hradu.

Na výstavbu dalších opevňovacích staveb 
si Náchod a jeho okolí muselo počkat až do 4. 
desetiletí 20. století. V tomto dílu se budeme 
dále věnovat základní charakteristice a or-
ganizaci výstavby a obrany československé-
ho stálého opevnění, v dalších třech dílech 
se blíže seznámíme s jednotlivými objekty 
na území Náchoda a připojených obcí.

V meziválečném Československu vystou-
pila  do  popředí  otázka  obranyschopnosti 
státu zejména po roce 1933, kdy se v soused-
ním Německu dostal k moci Adolf Hitler, kte-
rý neskrýval své agresivní plány vůči mladému demokratickému 
státu. Ze dvou táborů vojenských odborníků – tábora zastánců 
aktivní obrany se silnou motorizovanou armádou a tábora pro-
pagátorů opevněné pohraniční linie – zvítězil posléze ten druhý 
a v roce 1934 bylo definitivně rozhodnuto o koncepci strategic-
ké obrany ve stálých železobetonových opevněních budovaných 
po vzoru francouzské Maginotovy linie. Objekty měly být vyba-
veny kvalitními moderními zbraněmi domácí konstrukce a ob-
sazeny speciálně vycvičenými posádkami. I Československo se 
tak připojilo k mnoha evropským zemím, které postihlo mezivá-
lečné "fortifikační šílenství". Již 20. března 1935 bylo zřízeno Ře-
ditelství opevňovacích prací (ŘOP), výkonný orgán pro výstavbu 
opevnění, které podléhalo současně zřízené Radě pro opevňová-
ní. Ta původně předpokládala opevnění státní hranice nejsilněj-
ším – těžkým opevněním, definitivní opevňovací program přijatý 
koncem roku 1937 byl již střízlivější. Navrhoval výstavbu těžkých 
opevnění pouze v úsecích pro obranu nejdůležitějších, zbytek po-
hraničí mělo chránit jednodušší lehké opevnění.

 Tyto dva základní druhy opevnění se liší svou podobou, ale 
hlavně taktickým určením. Těžké opevnění vybavené mj. proti-
tankovými zbraněmi a týlovými prostorami mělo za úkol na del-

Příslušníci 18. hraničářského pluku 
před Jiráskovou chatou na Dobrošově. 

Foto 1938

ší dobu zastavit útočníka a především zničit jeho útočnou vozbu, 
lehké opevnění vybavené kulomety bylo budováno buď za těžkým 
opevněním jako jeho doplněk, anebo samostatně, a to většinou 
ve dvou souběžných liniích. V prvním případě mělo zneškodnit 
živou sílu nepřítele, která by pronikla těžkým opevněním, v dru-
hém případě ztížit postup nepřítele a usnadnit činnost jednotek 
polní armády v obranném, případně ústupovém boji. Této funkci 
odpovídala také poměrně jednoduchá a méně odolná konstrukce. 

Výstavbu těžkého opevnění řídila v jednotlivých oblastech že-
nijní skupinová velitelství (ŽSV) podřízená ŘOP. Pracovníci ŽSV 
prováděli podrobný průzkum terénu a vyměřovací práce. Na zá-
kladě takto získaných podkladů byly na ŘOP zpracovány detail-
ní plány jednotlivých objektů. Ty potom stavěly státně spolehlivé 
soukromé firmy, kterým byla stavba zadávána na základě tajné 

soutěže. Práce musely být provedeny v prvo-
třídní kvalitě, která byla přísně kontrolová-
na vojenským stavebním dozorem. ŽSV čís-
lo V v Náchodě bylo zřízeno 3. června 1936, 
velením byl pověřen major Ing. Bohumil Blá-
ha, kterého 3. května 1937 vystřídal podplu-
kovník Ing. Jan Rambousek. Po oddělení úse-
ku v Orlických horách mělo nakonec budovat 
celkem 64 těžkých objektů (tzv. pěchotních 
srubů) v sedmi podúsecích. V tomto počtu 
jsou i tři dělostřelecké tvrze: Skutina u Sedlo-
ňova, Dobrošov a Jírova hora nad Hronovem. 
Kanceláře velitelství a ubikace mužstva byly 

zřízeny ve druhém poschodí bývalé školy čp. 11 v Hrašeho ulici 
v Náchodě (dnes Katastrální úřad Náchod), garáže pro automo-
bily byly pronajaty v obecním pivovaru. Vzhledem k tomu, že ne 
všechny části úseku byly stejně ohrožené, byly jednotlivé podú-

seky zadávány postupně a opevnění zde pro-
to do roku 1938 ještě zdaleka nebyla hotova. 
Celkem se podařilo vybetonovat 46 objektů, 
12 jich bylo rozestavěno. Nejdůležitější pod-
úseky v širším okolí Náchoda (část podúseku 
1/V Zbečník, podúseky 2/V Babí a 3/V Polsko) 
byly v průběhu roku 1938 vyzbrojeny, z větší 
části vybaveny a připraveny k obraně. Ostat-
ní podúseky byly v různém stavu rozestavě-
nosti, stejně jako tvrze Skutina a Dobrošov. 
Stavba tvrze Jírova hora nebyla zahájena. 

V souvislosti s výstavbou opevnění nasta-
la nová situace při zajištění hranic. Již od po-

čátku výstavby těžkého opevnění na Náchodsku v roce 1937 bylo 
nutno staveniště objektů střežit. K tomu byla určena strážní rota 
zřízená v Náchodě 26. června 1937 a začleněná do strážního pra-
poru V, postaveného již 10. srpna 1937. Zatímco pro obsazení jed-
noduššího lehkého opevnění postačily běžné pěší útvary, složitěji 
vybavené těžké opevnění vyžadovalo speciálně vycvičené jed-
notky. Východní Čechy patřily do XII. hraničního pásma a okolí 
Náchoda pak k podléhající 34. hraniční oblasti. Její odpovědnost 
za obranu sahala od Harrachova k Borové u Náchoda. Obranný 
úsek Vysokov, který přehrazoval údolí Metuje s náchodskou Bran-
kou, bránil včetně lehkého opevnění celý pěší pluk 48 "Jugoslá-
vie" s mírovou posádkou v Jaroměři, těžké opevnění obsazoval 
elitní 18. hraničářský pluk s velitelstvím v Novém Městě nad Me-
tují. Byl vytvořen 1. srpna 1938 a jeho úkolem bylo bránit 64 po-
stavených těžkých objektů náchodského úseku. Velitelem pluku 
se stal plukovník pěchoty Mikuláš Janovský. Od běžných pěších 
pluků se hraničářské pluky lišily především počtem příslušní-
ků jednotlivých praporů a rot, které se přizpůsobovaly potře-
bám opevnění, vojáci byli národnostně prověřováni a měli do-
stat speciální výcvik. 

Mgr. Jan Čížek – Ing. Jiří Slavík

Linie těžkého opevnění v Bělovsi. 
Foto 1938
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Městské
informační
centrum

V červenci, v průběhu letních prázd-
nin, proběhla v pobočkách informačních 
center v Náchodě tzv. anonymní kontro-
la poskytovaných služeb zákazníkům po-
mocí metody mystery shopping, kterou 
zaštiťuje a pořádá agentura Czech Touri-
sm ve spolupráci s Asociací turistických 
informačních center ČR. Hodnocení tvoří 
několik stěžejních bodů – prostředí infor-
mačního centra, profesionální vystupo-
vání a aktivní přístup pracovníka a jeho 
schopnost reakce na položený dotaz. Vý-
sledky kontrol potvrdily,  že pracovníci 
náchodských íček jsou opravdu fundova-
nými odborníky – zařadili se mezi 10 % 
nejlépe hodnocených turistických infor-
mačních center v rámci ČR. Potřebujete-li 
tedy poradit s výletem, vyhledat doprav-
ní spoj či se jen zeptat, co je v Náchodě 
nového – navštivte íčka na Masarykově 
náměstí, v Malých lázních Běloves nebo 
na Státním zámku v Náchodě. Ve všech 
těchto informačních centrech na vás čeká 
milá obsluha a pracovníci vám vždy rádi 
a s úsměvem poradí.

Náchodská „íčka“ 
obstála pod drobnohledem 
odborníků na výbornou

Vážení občané,
dovolujeme si vás informovat o doprav-
ních  omezeních,  která  budou  souviset 
s akcemi v Náchodě na Masarykově ná-
městí – od ranních hodin bude z důvodu 
níže uvedených akcí omezené parkování 
a částečná uzavírka náměstí. 
Za sportem na náměstí v neděli 4. 9. 2022 
Náchodské kuronské slavnosti v sobotu 
10. 9. 2022 
Děkujeme za pochopení.

Dopravní omezení:

Hromadné očkování psů proti vzteklině dle zákona č. 166/1999 Sb. o veterinární péči 
(veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, se koná za spolupráce Městského 
úřadu v Náchodě s paní MVDr. Ludmilou BRANDEJSOVOU a MVDr. Votavou.

Město Náchod, Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod

Oznámení o očkování psů proti vzteklině

lokalita místo očkování den  datum hodina
Bražec  u rybníčku  pátek  16. 9. 2022  17.30–18.00
Náchod  Masarykovo náměstí  sobota   17. 9. 2022  8.00– 9.00
Staré Město  u Havlů    17. 9.2022  9.30– 9.45
Dobrošov  u autobusové zastávky    17. 9. 2022  11.40–11.50
Jizbice  u Jednoty    17. 9. 2022  12.00–12.10
Lipí  u hospody    17. 9. 2022  12.20–12.30
Běloves  u Karlů    17. 9. 2022  13.30–13.45
Babí  u Šimků    17. 9. 2022  13.50–14.05
Pavlišov  u prodejny    17. 9. 2022  14.10–14.25

Očkování je pro psy od 3 měsíců věku.
Pes musí být na vodítku a opatřen náhubkem.
Vezměte s sebou očkovací průkaz psa.
Za očkování se vybírá poplatek 150 Kč.
Možnost kombinované vakcíny za 400 Kč
Není povinností držitele psa využít této nabídky. Hromadné očkování psů bylo takto  orga-
nizováno již v minulosti a je pouze na každém držiteli psa, zda této nabídky využije.

Léto už je v plném proudu, vše kolem 
nás kvete, a proto i v letošním roce vyhla-
šujeme soutěž o nejhezčí rozkvetlé místo. 
Nově připojujeme kategorii týkající se vy-
užití dešťové vody v zahradě. Seznamte se 
tedy s pravidly soutěže.

Pravidla soutěže: 
Soutěž je vyhlášena v kategoriích: 
1. Nejhezčí rozkvetlé místo 
2. Nejnápaditější způsob zadržení dešťové 

vody na pozemku (např. zelená střecha, 
prvek s napájením dešťovou vodou aj.) 

Každý, kdo se bude chtít zúčastnit soutě-
že, doručí na Městský úřad Náchod, odbor 
životního prostředí, v období od 1. červen-

Soutěž o nejhezčí rozkvetlé místo 
a využití dešťové vody

ce do 15. září 2022 jednu až dvě fotografie 
z kategorie, které se chce účastnit.   

Společně s fotografií je nutné uvést či-
telně své jméno, adresu bydliště, adresu 
místa, kde je možné květinovou výzdobu 
nebo prostor s dešťovou vodou zhlédnout, 
a kategorii, ve které se chce zúčastnit. 

Místo, kde se květinová výzdoba a pro-
stor s dešťovou vodou nachází, musí být 
v Náchodě  (všechna katastrální území 
města).

Fotografie budou průběžně zveřejňo-
vány na internetových stránkách města. 

Vyhodnocení soutěže provedou členo-
vé komise životního prostředí v měsíci říj-
nu, přičemž vítěz v každé kategorii obdr-
ží 3000 Kč.     
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OK É N KO             zastupitelů
Vážení spoluobčané,
v právě končícím volebním období jsem měl tu čest vás zastupo-
vat ve vedení našeho krásného města. Jsem přesvědčen, že čty-
ři roky práce nebyly zbytečné a celá řada věcí se podařila. Jsem 
moc rád, že město Náchod je po dlouhých třiceti letech opět ma-
jitelem lázní, které k Náchodu vždy patřily. Výrazně pokročila 
příprava výstavby tolik potřebného obchvatu, brzy bude ote-
vřen zrekonstruovaný zámecký kopec a reálnou podobu začíná 
mít i prostor po bývalé Tepně. Otevřela se nová požární zbrojni-
ce, opravila se řada komunikací a chodníků, postavila se dětská 
i sportovní hřiště nejen přímo v Náchodě, ale i v příměstských 
částech, které k Náchodu neodmyslitelně patří. Základní i ma-
teřské školy jsou kvalitně vybaveny, mají skvělá vedení i výbor-
né pedagogy, což je předpoklad zajištění kvalitní výuky. A takto 
bych mohl pokračovat. Zde bych chtěl poděkovat všem kolegům 
zastupitelům za podporu většiny projektů, kolegům radním 
za skvělý přístup a rozhodování, která velmi často nebyla jed-
noduchá. Poděkování si zaslouží zcela určitě i úředníci ve všech 
odborech, kteří svoji práci zvládají na jedničku. A závěrem bych 
rád poděkoval nejbližším kolegům – starostovi Janu Birke a kole-
gům místostarostům Pavle Maršíkové a Janu Čtvrtečkovi. Mno-
hokrát se naše názory různily, velmi často jsme měli na věci roz-
dílné pohledy, ale vždy jsme došli k takovému řešení, které bylo 
přijatelné pro všechny. A pevně věřím, že to byla řešení ve pro-
spěch našeho města a jeho obyvatel.

V nadcházejícím období nás nečeká nic lehkého. Energetic-
ká krize zasáhne nejen každého z nás, ale výrazně se promítne 
i do chodu města. Provést bezpečně Náchod tímto úskalím bude 
nepochybně jeden z hlavních úkolů nového vedení města. Kdo 
jím bude, to rozhodnete jen a jen Vy v komunálních volbách, kte-
ré nás čekají předposlední zářijový víkend. Zde bych vás chtěl 
požádat, abyste k volbám přišli a vyjádřili svůj názor. Čím více 
voličů do volebních místností dorazí, tím silnější mandát bude 
nové vedení města mít. Věřím, že to bude takové vedení, které 
Náchod posune opět o další krůček dál. Naše krásné město si to 
určitě zaslouží.           Mgr. František Majer – místostarosta města

A protože na pátek 19. 8. 2022 připadl také svátek Ludvíka, při-
šli oběma našim medvědům Ludvíkovi a Dáše popřát právě v ten-
to sváteční den starosta Jan Birke a místostarostové Jan Čtvrteč-
ka, Pavla Maršíková a František Majer. Díky obětavé pečovatelce 
Janě Vláškové měli hned po ránu oslavenci připravenou slavnost-
ní narozeninovou a pro Ludvíka i sváteční „baštu“. Jako první se 
do ní pustila Dáša a oblíbené sušené maso na t.č. spícího Ludví-

Náchodští medvědi slaví 
v letošním roce 30. narozeniny

ka po pár minutách nezbylo. Oslavenec tedy po zaslouženém od-
počinku dostal další a o nic nepřišel.

Přejeme našim chlupáčům hlavně pevné zdraví a ohledupl-
né návštěvníky!

Pokud i vy chcete Ludvíkovi a Dáše popřát a případně při-
lepšit,  můžete  tak  učinit  formou  daru  na  „medvědí  účet“  
č. 300117497/0300, nebo přímo do „medvědí kasičky“ na III. ná-
dvoří zámku. Z těchto peněz je financován jejich chov. Děkujeme!

 
Ze života medvědů Ludvíka a Dáši:

  v roce 1994, tj. přibližně ve dvou letech, byli odebráni z praž-
ského cirkusu a na přechodnou dobu umístěni v karanténním 
prostředí zoologické zahrady ve Dvoře Králové nad Labem, 

  poté byli svěřeni do péče Nadace Spisovatelé za práva zvířat, 
Praha 1 a umístěni v hradním příkopu náchodského zámku – 
ve vybudovaném „medvědáriu“, 

  v roce 2002 (tj. asi v deseti letech) přejímají tuto péči (na zá-
kladě uzavřené trojdohody) právní subjekty: 
1. ZOO Dvůr Králové nad Labem (zajišťující veškerou odbor-
nou veterinární péči), 
2. Město Náchod (přispívající finančně na údržbu a opravy 
medvědária), 
3. tehdejší Památkový ústav v Pardubicích – od 1. 1. 2003 již 
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Par-
dubicích  (rovněž finančně přispívající na údržbu a opravy 
medvědária).

Medvědi Ludvík a Dáša žijí tedy na náchodském zámku již 
od roku 1995. Medvědárium o rozměrech 74x12 metrů bylo zříze-
no v bývalém hradním příkopu a je největší svého druhu v Čes-
ké republice. Zvířatům, o které pečuje společně Město Náchod, 
Národní památkový ústav a ZOO Dvůr Králové, poskytuje dosta-
tečný výběh i prostor pro skotačení. Tohoto prostoru je navíc vy-
užíváno také při jejich krmení, aby se na doporučení veteriná-
ře více hýbali. Medvědi, kteří dostávají rostlinnou i živočišnou 
stravu kombinovanou s ohledem na jejich věk, kondici i pova-
hu, si tak mohou potravu sami hledat a vybírat dle momentál-
ní nálady a chuti.

Upozorňujeme návštěvníky zámku, aby se medvědům nesna-
žili přilepšit vhazováním potravy do výběhu. Tato forma dokr-
mování pro ně opravdu není vhodná a zdraví medvědů by moh-
la spíše ohrozit.
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Jedná se o celkovou obnovu lázeňského parku s maximálním 
využitím stávajících vzrostlých stromů. Krajinářská koncepce 
doplňuje vzrostlou zeleň nově vysazenými stromy. Je doplněna 
partie západní vstupní části parku jak listnatými, tak jehličnatý-
mi druhy. S ohledem na četnost výskytu pramenů je tato část po-
jata jako otevřenější slunná partie. Jedná se o část od nástupního 
pravidelného rastru stromů po umístění vodního prvku. V této 
části parku je obnovena na půdorysu kruhu lázeňská kašna for-
mou klidné stojaté vody. Bude zde umístěna a navrácena do lá-
zeňského parku socha IDY, která je nyní na Jiráskově koupališti.

Východním směrem od vodního prvku je navržena větší do-
sadba stávající bohaté vzrostlé zeleně.

Je zde také vytvořena stinná část parku. Stromovou zeleň do-
plňují keře, které v nejbližší pozici směrem k vodnímu prvku 
přecházejí do květinové úpravy / kombinace trvalek a travin. 
Ve stinné části jsou vytvořeny palouky menšího měřítka. Smě-
rem od vodního prvku je navržen kvetoucí strom.

Na stinnou část navazuje květnatá louka, která je velmi atrak-
tivní a bude umístěna mezi stromy. Lázeňský park v obou va-
riantách pracuje s krajinářskou formou jednořadých a víceřa-
dých linií stromů stejného druhu. Varianta A jej umisťuje pouze 
do nábřežní linie. Rozhraní mezi budoucí lázeňskou zástavbou 
a plochou parku řeší formou jemné zvlněné parkové cesty, kte-
rá má potenciál budoucího provázání s lázeňskou parkovou ze-
lení – vytvoření lázeňského parteru. 

Varianta B obnovuje alej i v místě, kde historicky linie stromů 
vytvářela hranici lázeňských objektů.

Ve variantě B je takto vytvořeno výraznější oddělení parku 
a budoucích lázeňských budov. Linie stromů je navržena tak, aby 
bylo možné vést v aleji příjezdovou komunikaci. Toto určí budou-
cí koncepce umístění lázeňských domů – konkrétní přístupové 
a příjezdové požadavky. Druhou možností je, že v ní bude vede-
na komunikace pro pěší.

Celková koncepce trasování cest navazuje na řešení parko-
vé plochy nového lázeňského parku. Po realizaci se bude jednat 
o ucelené území, který neodmyslitelně patří k charakteristikám 

Urbanistická a krajinářská studie parku Velké lázně

lázeňských míst. Trasování je řešeno s ohledem na různé formy 
procházky a odpočinku. Důležitým faktorem pro budoucí trasy 
je respektování a podpora současně velmi silně využívaného ná-
břeží pěšími a cyklisty.

Parkovací stání je navrženo pod ulicí K Lomu a bude řešit do-
pravní obslužnost pro návštěvníky lázní.

KRYTÁ LÁZEŇSKÁ PROMENÁDA
Představuje nedílnou součást vybavenosti lázeňského par-

ku. Je navrhována v místě, kde v minulosti stála lázeňská bu-
dova pro koupele. Otevřená forma kryté promenády reaguje 
na umístění do záplavové oblasti a tím je eliminována překážka 
při průchodu povodně územím. Konstrukční systém je sloupo-
vý, obousměrný, svislé nosné sloupky jsou zdvojené s ohledem 
na vizuální a konstrukční odlehčení. Objekt pavilonu je jedno-
podlažní otevřená stavba zastřešená plochou zelenou střechou, 
jedná se o jednoplášťovou vegetační střechu.

NÁVRH VODNÍHO PRVKU 
Umístění osy vodního prvku je v kolmé rovině na nábřeží řeky, 

do budoucna bude vytvářet linii propojení lázeňských domů 
s nábřežní promenádou a prameníkem. Konkrétní vložení osy 
bylo navrženo s maximálním ohledem ke stávajícím stromům. 
Se stejným ohledem byla vybrána finální pozice nového vodní-
ho prvku, který nabízí atraktivitu vody v několika formách. For-
ma nízké vody, několik úrovní sloupců vody a dynamická voda 
ve formě vodních střiků (případně vodní mlhy) v ploše, která 
přímo navazuje na nejvyšší úroveň vodního prvku. Východním 
směrem, kde je navržena stinná část parku budou vysazeny keře 
a květiny. Západním směrem navazuje otevřená slunná parko-
vá část s trávníkem.

KVĚTNATÁ LOUKA
Jedná se o atraktivní otevřenou formu parku s procházkami 

v květnaté louce. Tato část bude doplněna nově vysázenými stro-
my v okrajích luční plochy pro podpoření stromového lemu.

Tuto studii vypracoval Atelier Tsunami na základě rozhodnutí Rady města Náchoda. Studie je vypracovaná ve dvou varian-
tách, které budou projednány v komisích města a v následujícím textu se s nimi můžete seznámit i vy.
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Návrat návštěvníků, kteří se budou v Bělovsi léčit, je otázkou 
blízké budoucnosti. Ještě dříve zde přivítáme návštěvníky, kte-
ří budou v těchto místech hledat krásu a klid lázeňského území 
a poznávat naši krajinu. I proto je zpracována tato studie parku 
Velkých lázní, která po potřebném projednání variant a připo-
mínkách odborné i laické veřejnosti bude zpracována do projek-
tové dokumentace a v příštím roce realizována. Společně s opra-
vou prameníku Jakub, ve kterém historicky tekla IDA, budeme 
moci návštěvníkům ukázat rozmanitost našich minerálek, které 
dělají toto místo výjimečným v rámci celého regionu.

UNIKÁTNOST STRUKTURY A VODY slovy odborníka
V červenci 2022 bylo ministerstvem zdravotnictví vydáno 

nové povolení k využívání dosavadních přírodních  léčivých 
zdrojů minerální vody a plynu JAN a BĚLA, realizovaných měs-
tem Náchod v roce 2017. V tomto povolení, které bylo vydáno 
na dobu neurčitou, jsou dále nově zahrnuty po mnoha letech 
i tradiční léčivé zdroje minerální vody IDA I a IDA II. 

Zařazení IDY I a IDY II mezi zdroje s platným povolením je 
dlouho očekávaným obnovením možnosti využívat tyto zdro-
je s mnohaletou tradicí. Vždyť vrt IDA byl uveden do provozu 
už v roce 1929. Byl rekonstruován v roce 1938 a podle měření 
provedených v roce 2018 a 2022 je v dobrém technickém stavu.

Zatímco vodu z vrtů JAN a BĚLA můžeme už po tři sezóny 
ochutnávat na kolonádě Malých lázní, voda z vrtu IDA bude při-
vedena do prameníku Jakub. Potřebné práce jsou před dokonče-
ním. Je již vyrobeno speciální odarsenovací zařízení tak, aby si 
voda IDA zachovala svoji chuť a složení, ale byl z ní odstraněn 
arsen na hodnoty vyhovující limitům i pro pitnou vodu.

Při porovnávání chuti minerálek na kolonádě Malých lázní 
a v prameníku Jakub ale nezapomeňme na jejich odlišné složení 
související s odlišnou hloubkou vrtů: JAN je vyhlouben do 100 m, 
IDA I jen do 26 m. 

Odbornou řečí:
  voda z vrtu JAN má celkovou mineralizaci 2 891 mg/l a je klasi-
fikována jako přírodní silně mineralizovaná voda typu HCO3-
-Na,Ca, Mg se zvýšeným obsahem arsenu a kyseliny křemičité.

  Voda z vrtu IDA I má celkovou mineralizaci 683 mg/l a jedná 
se o přírodní, středně mineralizovanou kyselku typu HCO3, 
SO4-Ca, Na, uhličitou se zvýšeným obsahem arsenu. 

 Ing. Libor Oliviano Michele 
– balneotechnik, hydrogeolog, opatrovník běloveských vrtů

varianta A
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CO SE DĚJE 
NA KOMENDĚ

ZŠ PLHOV

Všechno krásné utíká vždy nějak rych-
leji,  než  bychom  si  přáli.  A  tak  i  letní 
prázdniny se přehnaly cvalem a jsou již 
jen milou vzpomínkou na zdánlivě neko-
nečné dny pohody, slunce a dobrodruž-
ství. Nový školní rok je zahájen, osiřelé 
učebny se naplnily opět žáky, pro které si 
přichystaly nejedno překvapení.

Ve škole se totiž přes prázdniny neza-
hálelo. Vlastně již v předprázdninovém 
období se začaly postupně realizovat plá-
ny  na  zvelebení  prostředí,  aby  stávají-
cí prostory byly ještě lépe a sofistikova-
ně využity k užitku a rozvoji našich žáků.

Před letními prázdninami, a pak hlav-
ně v  jejich průběhu, se pilně pracovalo 
na úpravách v prostorách  školních bu-
dov v Sokolské a Komenské ulici, rovněž 
i v areálu školního pozemku.

Ve školní budově na Sokolské se scho-
diště a vstupní prostory oblékly do vese-
lých barev díky nové podlahové krytině 
tak, aby se děti již při příchodu dobře cí-
tily. V areálu zahrady vznikla nízká lano-
vá dráha, která bude určitě také milým 
zpestřením.

V budově na Komenské došlo k přesu-
nu a vybudování moderní prostorné učeb-
ny hudební výchovy. Zde bylo zajištěno 
její odhlučnění a byla vybavena novým 
nábytkem, včetně barevných podsedáků 
a koberců. Nechybějí samozřejmě ani roz-
ličné hudební nástroje.

Učebna dílen byla postupně přestěho-
vána  ze  stávajících  prostor  do  budovy 
na školním pozemku, a to za vydatné po-
moci našich žáků.

Uvolněním  učebny  dílen  vznikl  vel-
korysý  prostor  pro  vybudování  školní 
knihovny,  jejíž  využití  je  koncipováno 
multifunkčně. Kromě primárního účelu 
– půjčování knih a rozvoje čtenářství – 
bude sloužit jako variabilní učebna pro 
vyučovací  předměty  a  zázemí  čtenář-
ských  tříd,  které  na  naší  škole  působí, 
dále jako studijní prostor a zdroj infor-
mací potřebných pro výuku. K dispozici 
budou žákům kromě tradičních publika-
cí i přenosné notebooky a čtečky či zpětný 
projektor k promítání. V době poledních 
přestávek kromě již zmíněného studijní-
ho využití nabídne knihovna i možnost 
relaxace ve velmi příjemném prostředí. 
Prostory  budou  využívány  rovněž  pro 
výstavy výtvarných prací žáků, soutěže 
apod.

Nejdůležitějším  vybavením  knihov-
ny jsou však samozřejmě knihy, časopisy 
a publikace. „Oslovili jsme česká nakla-
datelství a knihkupectví a touto cestou 
se nám podařilo získat přibližně 400 kní-
žek (jedná se o knížky pro 1. i 2. stupeň, 
beletrie i odborná literatura),“ seznamu-

je se současným stavem učitelka českého 
jazyka Kamila Nývltová. „Velkou pomo-
cí jsou i knížky, které zakoupili rodiče – 
těch se zatím do konce června přislíbilo 
přes 100 ks (zhruba polovina už je fyzicky 
ve škole). Někteří rodiče přispěli i finanč-
ně, z toho se opět zakoupí knížky, případ-
ně vybavení a dekorace. Ke konci školního 
roku jsme také odstartovali akci „Daruj 
knížku škole“, která bude pokračovat i bě-
hem měsíce září. Seznam knih, které lze 
koupit a darovat knihovně, je k nahléd-
nutí na webových stránkách školy. Pomoc 
nově vznikající knihovně přislíbilo i knih-
kupectví Horová v Náchodě. Od září za-
mýšlí škola objednávat předplatné časo-
pisů pro děti a mládež,“ uzavírá Kamila 
Nývltová.

Rádi bychom poděkovali  všem, kteří 
nám pomáhají jakýmkoliv způsobem při 
budování a vybavení knihovny. Velký dík 
pak patří našim žákům, kteří, ačkoliv je 
knihovna teprve „v plenkách“, se už velmi 
aktivně podíleli na jejím vzniku, ať nejpr-
ve při vyklízení a stěhování dílen za úče-
lem uvolnění prostor, třídění a sepisová-
ní starých titulů či počítáním knížek ze 
sponzorských darů. Žáci ochotně nabíze-
jí pomoc i nadále, za což jsme moc rádi. 
Zkušební  provoz  bychom  rádi  zahájili 
v průběhu měsíce září, plně vybavená by 
měla být knihovna do konce roku 2022.

Věříme, že žákům se bude v nově upra-
vených prostorách naší školy líbit.

Žákům  i  učitelům  přejeme  úspěšný 
školní rok 2022–2023.

Prázdniny v plhovské škole
Se začátkem září se znovu otevřely ško-

ly žákům, ale ani o prázdninách nebyla 
plhovská škola zavřená. Ve škole se ne-
jen uklízelo a opravovalo, ale také hlav-
ně sportovalo. 

V červenci a srpnu se v šesti týdenních 
turnusech vystřídalo na sportovištích a 
v zázemí plhovské školy více než dvě stě 
dětí. K prázdninovým pobytům si naše 
zařízení vypůjčil projekt Bavíme se spor-
tem. Od pondělí do pátku, od rána do od-
poledne mladí sportovci využívali školní 
hřiště, tělocvičnu, venkovní stoly na stol-
ní tenis… 

Ve druhé polovině července se v pro-
storách 1. stupně školy uskutečnil prázd-
ninový pobyt ukrajinských dětí. 17 žáků, 
kteří na jaře chodili do naší školy, se ze-
jména  zdokonalovalo  v  českém  jazyce. 
Program pro ně vytvořily a o děti se sta-
raly paní učitelka Táňa Kotlan a paní asi-
stentka Ivana Romaniuk, se kterými se 
budou ukrajinské děti potkávat ve škole 
i letos. 

Sportovní oddíl SK Plhov uspořádal na 
začátku  srpna  desetidenní  soustředění 
mladých gymnastů. Více než třicet mla-

dých sportovců se intenzivně od rána do 
večera věnovalo svému sportu, k dispozi-
ci měli nejen tělocvičny, ale i další záze-
mí pro celodenní pobyt v našem zařízení. 

Letos nás o prázdninách nečekaly žád-
né velké stavební práce a úpravy. Vyma-
lovali jsme některé třídy, zajistili opravu 
všeho potřebného, paní uklízečky daly do 
pořádku všechny prostory školy. V posled-
ním srpnovém týdnu se po dovolené ve 
škole sešli i pedagogičtí pracovníci, aby 
i oni nachystali vše potřebné. 1. září se 
školní práce rozběhla naplno.

Vladimír Honzů

Střední zdravotnická škola Náchod
Evangelické akademie se těší z nových 
učeben

Město Náchod předalo SŠ zdravotnic-
ké a Evangelické akademii nejen nově vy-
budované parkoviště a zahradu, ale také 
zrekonstruované  třídy!  Během  krátké 
doby se uskutečnilo něco, co ještě před 
rokem připadalo nemyslitelné. Díky panu 
starostovi a městu Náchod má škola nové 
parkoviště a učitelé bez potíží zaparkují 
hned naproti škole a ráno mohou přichá-
zet do školy bez starosti o to, kde budou 
moci zaparkovat automobil.

To, co škola nejvíce potřebuje, jsou tří-
dy a odborné učebny, které nezaostávají 
za moderními trendy. Další etapa rekon-
strukce zajistí nejenom přívětivé a bez-
pečné prostředí pro žáky, ale také zefek-
tivní výuku v učebnách. 

Celá rekonstrukce školy je potřebným 
a vítaným počinem a bude velmi milým 
překvapením nejenom pro žáky, ale i pro 
naše pedagogy. Vše umocní i nejmoder-
nější  technické  vybavení,  které  se  pro 
žáky snažíme soustavně vylepšovat. Již 
ve škole se žáci oboru praktická sestra na-
učí natáčet EKG křivku na moderním pří-
stroji, vyzkouší si základy resuscitace pa-
cienta za využití defibrilátoru a trenažeru 
pro resuscitaci, které odpovídají trendům 
21. století. Při výuce si vyzkouší například 
i práci s novými spirometry a optotypy. 
Díky podpoře náchodské nemocnice mo-
hou budoucí sestřičky v odborných učeb-
nách pracovat s infuzními pumpami, li-
neárními dávkovači, ale také poznají, jak 
použít  odsávačku  pro  odsávání  sekre-
tu z dýchacích cest nebo jak manipulo-
vat s centrálními rozvody medicinálních 
plynů, kterými jsou naše učebny rovněž 
vybaveny. Když se k této moderní výba-
vě přidají revitalizované učebny a zvele-
bený zelenající se areál v okolí školy, ne-
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zbývá nám, než se těšit a s chutí vstoupit 
do nového školního roku, který se začí-
ná rozbíhat.

Děkuji Městu Náchod a panu starosto-
vi za přízeň naší škole a těším se na dal-
ší spolupráci. 

Mgr. Bc. David Hanuš, MBA
Ředitel Střední zdravotnické škola 

Náchod-Evangelická akademie

Září neznamená pouze konec 
prázdnin, ale také s sebou při-
náší začátek podzimu. 1. září je 
dnem, kdy žáci znovu usednou 

do školních lavic a se zatajeným dechem 
budou naslouchat, co nového jim přinese 
právě začínající školní rok.

Nejprve se ale pojďme společně podí-
vat, co nám přinesl uplynulý školní rok 
2021–2022.

Na střední škole proběhly již po druhé 
v historii této školy závěrečné zkoušky.

Podařilo se nám získat finanční pro-
středky  v  rámci  mimořádně  účelových 
prostředků  Královéhradeckého  kra-
je na projekty, které budou realizovány 
ve školním roce 2022–2023.

V oblasti prevence rizikového chová-
ní a zdravého životního stylu proběhne 
pro zaměstnance Mentoring ve školním 
prostředí, které bude zajišťovat Impro in-
stitut v Praze. Mentoring bude probíhat 
formou diskuze, Brainstormingu a před-
náškou na téma Efektivní prezentace. Cí-
lem workshopu bude vytvořit přátelské 
a bezpečné prostředí ideální spolupráce 
mezi žákem a učitelem.

Pro oblast etické výchovy jsme získa-
li prostředky na projekt Škola- druhý do-
mov a program Etika a společenská eti-
keta.

Hlavním cílem projektových dnů etic-
ké výchovy bude pomocí zážitkové peda-
gogiky vytvoření pozitivních přátelských 
vztahů mezi žáky speciálních tříd, pre-
vence šikany a projevů agrese, posílení 
komunikačních dovedností a důležitosti 
dodržování pravidel v třídním kolektivu.

Tělovýchovu a  sport podpoříme  rea-
lizací již tradiční akce Atletický čtyřboj, 
spojený s turnajem ve stolním tenise.

Cílem akce je přispět k rozšíření spor-
tovní činnosti pro všechny žáky speciál-
ních škol Královéhradeckého kraje a sou-

časně prohloubit zájem o sport v rámci 
volnočasových aktivit.

Stolní tenis má na naší škole také ví-
celetou  tradici  (v  minulosti  jsme  měli 
na škole i žáka, který byl mistrem repub-
liky v kategorii starších žáků).

V  měsíci  červnu  se  podařilo  vedení 
školy po delší pandemické pauze navá-
zat opět spolupráci  se Speciální  školou 
v Klodzku (Zespót Szkót Specjalnych Klod-
zko) a domluvit v rámci projektu Keramic-
ká dílnička-Podzimní kachel akci, na kte-
ré se žáci naučí zpracovávat keramickou 
hlínu, různé otisky a lepení pomocí šli-
kru při zhotovení kachlíků. Touto krea-
tivní činností chceme pozitivně působit 
na žáky s mentálním a zdravotním znevý-
hodněním, aby lépe pochopili mnohé sou-
vislosti, navázali přátelské vztahy a zaži-
li pocit úspěchu.

Snahou vedení školy i všech jejích za-
městnanců je, aby nejen začátek školního 
roku byl pro naše žáky, ale i jejich rodi-
če, ve znamení aktivit krásných prožitků 
a odkazu Vincenta van Gogha:“ Velké věci 
se dělají řadou malých věcí, které se spo-
jily“.            Mgr. Ivana Kolářová 

ve spolupráci s vedením školy

Ohlédnutí za koncem uplynulého 
školního roku 

Po dvou předešlých letech, která byla 
poznamenána proticovidovými opatře-
ními, máme za sebou školní rok, ve kte-
rém se daly uskutečňovat aktivity, na kte-
ré jsme byli zvyklí před pandemií. 

A  tak  díky  tomu  mohli  druháci  za-
čátkem června vyrazit na oblíbený vo-
dácký kurz. Byli připraveni zdolat Vlta-
vu. Na kánoích vypluli z Vyššího Brodu 
přes Rožumberk do Českého Krumlova. 
Trasu měli rozdělenou na etapy. Přespá-
vali  v  místních  vyhlášených  kempech. 
I když je během kurzu pozlobilo trochu 
počasí, na náladě to nikomu neubralo. To 
nám také může potvrdit Melánie Lascho-
vá, studentka 2.S: „Poslední den, ve stře-
du, už bylo zase hezky. Voda byla studená 
po předešlém dešti, ale svítilo sluníčko, 
tak to tolik nevadilo. Čekalo nás asi pět 
za sebou jdoucích jezů. A věřte mi, s tako-
vým množstvím vody to nebylo nic jedno-
duchého. Jedna loď nezůstala suchá. Na-
konec jsme to všichni zvládli a ve zdraví 
se doplavili do posledního kempu, kde už 
nás čekal autobus. Našli jsme poslední su-
ché věci a vyrazili domů. Celý kurz jsme 
si moc užili a odvážíme si plno zážitků 
i zkušeností“.

  Po  řadě  sportovních kurzů,  exkurzí 
a návštěv divadel, které se uskutečnily bě-

hem celého školního roku, přišly na řadu 
školní výlety. Kolektiv 1.A si naplánoval 
dva jednodenní výlety. První den vyrazi-
li na Ostaš. Druhý den se vydali po sto-
pách vojenské historie, navštívili dělo-
střeleckou tvrz na Dobrošově. Pro žáky 
2.B byl naplánován výlet do Adršpašských 
skal. I třída 1.SI se svým třídním učite-
lem Jiřím Škopem se rozhodla pro turisti-
ku. Ti dokonce vyrazili ve velmi brzkém 
čase na naši nejvyšší horu, aby si společ-
ně vychutnali impresionistický zážitek – 
východ Slunce nad Sněžkou. Stavaři z 1.S 
zase vyjeli na koloběžkách podél Labe. Je-
jich cílem se stal velkolepý barokní are-
ál v Kuksu. Spoustu zábavy si jistě užily 
i třídy 1.B, 3.S a 3.SI. Vydaly se na vodu, 
a ať již na kánoi nebo na raftu se rozhodly 
zdolat řeku Orlici. Trocha adrenalinu ne-
chyběla ani v Mladých Bukách, kde si zá-
vodníci ze 2.A vyzkoušeli bobovou dráhu. 
Dalším oblíbeným místem pro školní vý-
lety je Deštné v Orlických horách, v Pen-
sionu Köhler se zalíbilo třídě 2.S. Jejich 
ročníkoví kolegové překonávali překážky 
v tamním lanovém centru.

Věřím, že na sportovní červnové akti-
vity navázaly i vydařené letní prázdniny, 
které  jsou  již bohužel za námi. Doufej-
me, že nový školní rok 2022/23 bude pro 
všechny úspěšný. 

 Autor: Mgr. Lea Zálišová 
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Dobruška zpravodaj 183x57 mm 4B 2022 „Půjčovna – bourací kladiva“

Hlavou zeď neprorazíš!
V naší prodejně stavebnin v Náchodě a v Rychnově nad Kněžnou
jsme pro vás nově otevřeli PŮJČOVNU STAVEBNÍ TECHNIKY!

Sekací a bourací kladiva 800 404 010

Uvedena je hrubá mzda včetně benefitů po plném zapracování, 
pracoviště Červený Kostelec / Velké Poříčí. 

www.sgc.cz, personalni@sgc.cz, tel. 491 467 443

• operátor/ka gumárenské výroby, mzda 
36 000 Kč až 38 000 Kč měsíčně.

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

• specialista gumárenské výroby - seřizovač, 
mzda 40 000 Kč až 55 000 Kč měsíčně,

25 dní dovolené + 12 dní bonusového volna 
ročně navíc.

Plastová okna a dveře

Naše nabídka:
okna, dveře, parapety, rolety interiérové 

i přeokenní venkovní z PVC
vyrábíme z německých profi lů
ALUPLAST, Gelan, Veka

Vchodové dveře
Interiérové dveře Porta Doors, DRE

Obchodní kancelář: 
Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 15b

tel. +48 748 664 799, GSM: +48 507 029 701

Opočno pod Orlickými horami 
Kodymova 130

Tel + 420 776 831 078

Sídlo fi rmy
Rychnov nad Kněžnou  

Hradební 91
Tel: 776 831 077

AOPK ČR hledá kandidáta na obsazení místa 
SCHKO Broumovsko v Polici nad Metují

Krajinář – vodař
VŠ vzdělání – krajinné inženýrství, stavební; 

práce na PC, ŘP skupiny B, 

Nástup: 1. říjen 2022, smlouva na dobu určitou za MD

Více informací poskytne Ing. Hana Heinzelová, 
tel.: 951 424 821, e-mail: hana.heinzelova@nature.cz

Přihlášku, strukturovaný životopis a motivační dopis zasí-
lejte do 15. 9. 2022 na adresu: Agentura ochrany přírody 

a krajiny, Správa CHKO Broumovsko, Ledhujská 59, 
549 54 Police nad Metují.
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Zdali si dovede velectěné čtenářstvo představiti, co jest to 125 
let? Co znamenati může patero čtvrtstoletí v životě státu, města, 
v životě lidském? Vězte tedy, že 125 let jest dávno, pradávno, že 
před drahnou touto dobou byla jest naše země ještě trpěla pod 
jhem rakouským, za hranicí rozkládati se bylo zemi pruského 
Slezska (Polska za oněch časů vůbec nebylo), Tomáš Garique Ma-
saryk sotva jmenován byl profesorem University Karlovy, rad-
nice nová náchodská nezdobila ještě náš rynek, ni Beránek, kul-
turní ten svatostan města našeho, nestkvěl se ještě pod kopcem 
zámeckým, Mistr Jirásek črtá teprv svou Lucernu, zatímco svět 
zděsil právě hrabě Drákula Brama Stokera podobně silně, jako 
jej rozradostnil první automobil Tatra Präsident, ve Vídni propu-
ká secese v plné síle, Holywood natáčí v hvozdech Šumavy prv-
ní film v království českém snímaný, Cyrano Rostandův poprvé 
na jevišti odhodil širák svůj v dál, na vrchu Dobrošova krčí se 
skromná pouze útulna, Bartoňové a Mautnerové již v Náchodě 
spřádají bavlnu, firma Kudrnáč nevyrobila ještě v náchodském 
svém závodu ni jedinou svou slavnou pneumatiku... Tak dávno, 
dávno již tomu. 

A do těchto takřka mlžných dob končícího devatenáctého 
věku vnáší nově světlo vzdělání rozhodnutí náchodské městské 
rady o zřízení obecné školy reálné, která takto vyslyšela „po-
všechná přání a naléhavé tužby občanstva“. Děje se tak 20. květ-
na 1896, Ministerstvem kultu a vyučování stvrzeno 30. června, 
první školní rok zahájen 18. září 1897. Od slov k činům to šlo ten-
krát věru rychle. Z azylu ve škole v Komenského ulici se se stej-
nou rychlostí připravuje i stavba vlastní školní budovy. Archi-
tektonická soutěž – jaro 1898, základy kopány od 17. dubna 1900, 
zastřešení – zima 1900, slavnostní otevření budovy, svěcení kap-
le a zahájení výuky 18. září 1901. Vpravdě nedeveloperský fofr, 
vezmeme-li v úvahu i důraz na kvalitu stavby, počínaje porot-
ci architektonické soutěže (arch. Jan Vejrych), započítávaje au-
tory studií (vítězný Vratislav Pasovský – mj. petřínská rozhled-
na) a realizátory sochařské výzdoby (významný pražský sochař, 
štukatér a restaurátor František Zmek) a konče samotným prove-
dením stavitelem Jaroslavem Hakaufem, zakladatelem slavného 
rodu náchodských stavitelů a architektů. Před takřka pěti čtvrt-
stoletími věděli, jak se dělá dobrá stavba.

Budovu bychom tedy měli. A vyučování? Pedagogové, kteří se 
zásadně podíleli na dějinách české literatury, pedagogiky, geo-
grafie, astronomie, matematiky, lingvistiky, překladatelství, ar-
chitektury. Studenti, kteří vynikli v umění, vědách humanitních 
i přírodních, spisovatelé, architekti, astronomové, překladatelé, 
inženýři, právníci, lékaři, učitelé, duchovní, bankéři, podnikate-
lé, politici, filmaři, novináři,… Ale také padlí v obou světových 
válkách, pronásledovaní oběma totalitními režimy, umučení 
v koncentračních táborech, sloužící režimu i bořící bolševické 
pořádky. I tyhle dějiny prošly zdmi a osudy stopětadvacetileté-

„Květ citu, světlo rozumu“ …už kvete a svítí 125 let

ho Jiráskova gymnázia. Ostatně si o tom přečtete v almanachu 
„Květ citu, světlo rozumu“ v textech Štěpána Noska, Miloslava 
Javůrka, Martiny Javůrkové, Aleše Fetterse i mnoha absolventů, 
kteří přispěli svými řádky k oslavě své alma mater. A zjistíte, že 
Jiráskovo gymnázium má co oslavovat.

Proto to chce oslavit 23. a 24. září se slávou takřka hodnou 
i starého mocnářství a vznešených časů první republiky. Mož-
ná až tak, jak to shrnuje jeden z nejslavnějších absolventů Josef 
Škvorecký: „sláva, kutálka, řeči a husaknedlíkzelí“. Těšte se tedy 
na koncert studentských kapel, divadelní představení Geisler-
shofcomoedianten i DREJGu, pivo Primátor, slavnostní akademii, 
průvod absolventů i společenský večer s tancem. Jiráskovo gym-
názium se při tom všem těší na všechny své absolventy i jejich 
rodiče či prarodiče, potomky i vnoučata, na všechny, kdo nějakou 
část života spojili s Jiráskovým gymnáziem (ať už se tehdy jme-
novalo jakkoli), koho Jiráskovo gymnázium ovlivnilo v tom, co 
dělají, či naopak nedělají, kým se stali, či naopak nestali, na kom 
zanechalo Jiráskovo gymnázium svůj otisk, kdo zanechali svůj 
otisk ve stopětadvacetileté historii Jiráskova gymnázia. Přijďte 
mu k narozeninám popřát Všechno nejlepší!

Za oslavující Jiráskovo gymnázium Náchod Štěpán Macura
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Volby do zastupitelstev obcí proběhnou v pátek 23. září 2022 
od 14.00 do 22.00 hodin,  a v sobotu 24. září 2022 od 8:00 
do 14.00 hodin.

Hlasování na území města Náchod proběhne na obvyklých mís-
tech v 25 volebních okrscích. Jejich seznam bude zveřejněn 
na výlepových plochách a na stránkách městského úřadu nej-
později 8. září 2022. 

KDO MŮŽE VOLIT:
Právo volit do Zastupitelstva města Náchod má státní občan Čes-
ké republiky, který alespoň druhý den voleb, tj. 24. 9. 2022, dosá-
hl věku nejméně 18 let, je v den voleb v Náchodě přihlášen k tr-
valému pobytu, a státní občan jiného státu (EU), který alespoň 
druhý den voleb, tj. 24. 9. 2022, dosáhl věku 18 let, je v den vo-
leb v Náchodě přihlášen k pobytu a jemuž právo volit přiznává 
mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vázána a která 
byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních úmluv.

Tuto skutečnost prokáže každý volič ve volební místnosti předlo-
žením platného dokladu totožnosti (občanský průkaz nebo ces-
tovní pas, cizinci předloží průkaz o povolení pobytu).

Překážkami ve výkonu volebního práva pro volby do zastupi-
telstev obcí je zákonem stanovené omezení osobní svobody z dů-
vodu výkonu trestu odnětí svobody, omezení svéprávnosti k vý-
konu volebního práva (musí být uvedeno ve výroku rozhodnutí 
soudu), zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu 
ochrany zdraví lidu (karanténa), výkon vojenské základní nebo 
náhradní služby nebo služba vojáka z povolání v zahraničí.

Volič, který má trvalý pobyt na úřední adrese (Masarykovo ná-
městí 40, Náchod), je zapsán ve stálém seznamu voličů a tudíž 
může své volební právo uplatnit ve volebním okrsku č. 8 Měst-
ské Muzeum – Masarykovo náměstí. 

POZOR 
Voličské průkazy se pro volby do zastupitelstev obcí NEVYDÁ-
VAJÍ. Volič hlasuje ve volebním okrsku, kde je zapsán ve stálém 
seznamu voličů.

VOLBY V ZAHRANIČÍ:
Při volbách do zastupitelstva obce není možné hlasovat na za-
stupitelských úřadech v zahraničí. 
 
VOLBA DO PŘENOSNÉ HLASOVACÍ SCHRÁNKY:
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvo-
dů obecní úřad a v den voleb okrskovou volební komisi o to, 
aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územ-
ním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková voleb-
ní komise zřízena. Požadavky na návštěvu s přenosnou volební 
schránkou můžete zasílat na e. mail: v.mrstikova@mestona-
chod.cz nebo na tel.: 491 405 211, (jméno, příjmení voliče, adre-
sa trvalého pobytu, tel. kontakt na voliče).
Seznam telefonního spojení do volebních místností bude zveřej-
něn na úřední desce dne 19. 9. 2022.
 
ZPŮSOB HLASOVÁNÍ:
Do Zastupitelstva města Náchod se bude v září 2022 volit 27 za-
stupitelů. Po obdržení hlasovacího lístku a úřední obálky vstou-
pí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Volič 
může volit nejvýše tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva 
obce má být zvoleno.

Informace pro voliče – Volby do zastupitelstev obcí
Volič může na hlasovacím lístku:

 označit v rámečku před jménem kandidáta křížkem toho 
kandidáta, pro kterého hlasuje, a to v kterémkoliv ze sloup-
ců, v nichž jsou uvedeni kandidáti  jednotlivých volebních 
stran (max. 27 křížků), 

 označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce s kandidá-
ty volební strany nejvýše jednu volební stranu (hlas dosta-
nou všichni kandidáti této strany),

 označit křížkem ve čtverečku jednu volební stranu a záro-
veň může označit v rámečku před jménem kandidáta kříž-
kem další kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovolných 
samostatných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní 
volební strany. Takto volí předně jednotlivě označené kandi-
dáty, dále tolik kandidátů označené volební strany, kolik činí 
rozdíl počtu členů zastupitelstva, kteří mají být zvoleni a ozna-
čených jednotlivých kandidátů, a to v pořadí, v němž jsou kan-
didáti označené volební strany uvedeni v jejím sloupci.

 
HLASOVACÍ LÍSTKY:
Hlasovací lístky budou doručeny voličům na adresu místa trva-
lého pobytu nejpozději 20. 9. 2022, případně budou k dispozici 
ve všech volebních místnostech. 
Další informace naleznete také na stránkách Ministerstva vni-
tra ČR. 
           Bc. Hana Horáková, 

vedoucí správního odboru MěÚ Náchod

Přehled kandidujících subjektů 
do Zastupitelstva města Náchoda:

1 Za moderní Náchod s úctou k tradicím 

 – Piráti, TOP 09, Zelení a nezávislí

2 PATRIOTI NÁCHODA

3 ODS, Starostové a nezávislí, Východočeši

4 Komunistická strana Čech a Moravy

5 JAN BIRKE PRO NÁCHOD

6 ANO 2011

7 PŘÍSAHA – občanské hnutí Roberta Šlachty

8 KDU-ČSL

9 Svoboda a přímá demokracie (SPD)
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Díky dobré spolupráci 
ve volebním období 2018–2022 

jsme město opět posunuli dopředu!

Děkujeme 

za vaši důvěru a podporu! 

Za koalici:

JAN BIRKE PRO NÁCHOD
KDU-ČSL

ODS, Starostové a nezávislí, Východočeši
PATRIOTI NÁCHODA
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Vážení Náchoďáci,
do komunálních voleb v Náchodě vstupujeme letos poprvé jako 
Přísaha – občanské sdružení Roberta Šlachty. Rádi bychom vám 
nabídli program na další čtyři roky, který bude transparentní, 
nezatíží nadměrně městský rozpočet a zároveň přinese zlepše-
ní života pro vás, naše spoluobčany. V prvé řadě nabízíme rych-
lou optimalizaci kamionové dopravy ve městě. Není nač čekat! 
Výstavba obchvatu bude trvat několik let a současná situace vy-
žaduje okamžité řešení. Chtěli bychom zlepšit i sociální služby 
v našem městě a nabídnout občanům to, co je jinde již samozřej-
mostí – Domovinku – středisko denní péče o seniory. A podpoří-
me výstavbu nového domu pro seniory s pečovatelskou službou! 
Seniorů bude přibývat a Harmonie I a II již dávno tomuto účelu 
nevyhovuje. Naším cílem je i zkvalitnění kultury a zřízení insti-
tuce Náchodského kulturního střediska. Bývaly doby, kdy nám 
okolní obce v tomto směru záviděly, bohužel dnes je situace ta-
ková, že my závidíme například Trutnovákům. A nechceme sta-
vět nové budovy a platit další náklady na provoz a údržbu – chce-
me využít stávajících budov města a jejich nevyužitých kapacit! 
Rádi bychom také pomohli našemu loutkovému divadlu přemís-
těním do vhodnějších prostor, i vozíčkářům výstavbou bezbarié-
rových přístupů. Těšíme se na vybudování lázeňské promenády 
kolem Metuje. Nadzemní potrubí musí zmizet! Chceme-li, aby se 
Náchod – Běloves stalo opravdovým lázeňským městem, potře-
buje promenádu i park. Výstavba samotných lázní – lázeňských 
domů a provozů je ovšem v rukou soukromých investorů. Zau-
jal vás náš program? Chcete nám ho pomoci prosadit? Pak pro-
stě volte PŘÍSAHU! Děkujeme. 

RNDr. Ivana Šimurdová

PŘÍSAHA 
– občanské hnutí Roberta Šlachty

VOLTE č.

1

ZaModerniNachod.cz

S ÚCTOU K TRADICÍM
ZA MODERNÍ NÁCHOD

DRŽÍME KURZ,
DRŽÍME SLOVO
DRŽÍME KURZ,
DRŽÍME SLOVO
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Za malíři do Vesmíru 
AMAG (Atelier malířů a grafiků)

Výjimečná spolupráce na dálku
Žila jsem poblíž Bostonu, kde jsem pracovala v galerii umění. 

Tam jsem také poznala hodně malířů, jedním z nich byl Mike 
Weymouth. Po přestěhování zpět do Náchoda v zimě ’19 jsem 
zůstala v kontaktu s několika malíři-přáteli, ale s Mikem nejvíc.

Začalo mě bavit chodit do plenéru a zkoušet malovat krajin-
ky akvarelkami v našem okolí, což jsem nikdy předtím nedělala. 
Mike mi občas poradil co a jak namalovat, poslal mi nějaké vý-
tvarné potřeby poštou, psali jsme si smsky a posílali fotky. Pro-
tože se mi moc zalíbilo chození do přírody i moje pokusy o mal-
bu, tak mi během roku začal Mike posílat více pokynů a kroků, 
jak to namalovat, tak jako kdyby byl můj učitel. Já jsem si vše 
ukládala v počítači.

Během jara ‘21 jsem navrhla všem členům v ateliéru, že bych 
jim mohla ukázat Mikeovu práci a i vše, co se mnou sdílí, krok 
za krokem, jak namalovat oblohu, přírodu, stromy atd.

Společně jsme se do toho pustili v září ‘21. Nejprve jsme na-
malovali pohled od Přibyslavi směrem k Rozkoši. Je to až neu-
věřitelné, že my v Amagu jsme malovali krok za krokem podle 
malíře Mikea v Bostonu, a on to byl pohled tady u nás „za hum-
ny“, protože použil mou fotku místa, což jsem se jednou poku-
sila namalovat. Při další schůzce v září ’21 jsme malovali podle 
Mikeova popisu obraz velkého stromu. Kolem Vánoc ‘21 nám pak 
Mike poslal poštou čtyři vydání skvělého plenérového časopisu 
PleinAir Magazine pro inspiraci a motivaci. 

Další krok takové jakési naší spolupráce s ním navrhnul prá-
vě náš Náčelník Jícha – namalovat krajinu kolem Mikea, kde žije 
a tráví svůj čas. Mike maloval pohled na Rozkoš, na Dobrošově, 
v Bělovsi, na Pavlišově, v Maršově, i z balkónu jedné naší členky 
(Mirky) právě díky fotkám ode mě. Na jaře ‘22 poslal Mike mno-
ho fotek nejen z pobřeží u Bostonu, ale také i ze státu Maine, 
kde tráví hodně času. My jsme si vybrali pro nás ty nejzajíma-
vější. V květnu/červnu jsme malovali a na červenec a srpen jsme 
si udělali výstavu těchto prací v ateliéru. Mike byl velmi nadše-
ný, moc se mu líbily naše práce, dokonce nám napsal komentář 
ke každému obrazu. Z toho vyšla další otázka... jak by mohla 
tato spolupráce nadále pokračovat? Už tu padlo pár nápadů… 

Kateřina Šotolová

Aktuálně:
V letošním létě proběhla výstava obrazů a fotografií Hany 

Koblížkové Šálové v Malých lázních Běloves. Výstavu Paměti hor 
uskutečnil Michal Burget v Polici nad Metují.

Probíhá výstava Veroniky Bednářové a Petra Vlčka v Hradci 
Králové, Galerie Na Parkány, Velké nám. do 15. září 2022. Srdeč-
ně zveme na vernisáž výstavy našich členů Loutka v obraze, kte-
rá se uskuteční 2. října v 15 hod. na zámku Kvasiny. 

Na vernisáži vystoupí členové divadelního spolku loutkové 
scény Dětem pro radost z Náchoda.

Mirka Samková 
– akvarel – portrét malíře 

Mike Weymouth

Mike Weymouth – akvarel stromu, studie pro Amag

Michal Burget – práce v ateliéru dle 
fotografie z Bostonu
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Zeptejte se na
novou práci u nás!

Vysokov

Mrkněte na www.mesa-parts.com
email: jarmila.lelkova@mesa-parts.cz
tel: +420 491 419 823

Jsme Mesa Parts, výrobci přesných soustružených 
dílců. Mezinárodní společnost s dlouholetou 
tradicí a výrobními závody v České republice,
v Německu a Mexiku.
V našem moderním závodě na Vysokově
zaměstnáváme bezmála 300 zaměstnanců.
Právě přijímáme zkušené strojaře a obraběče, 
začínající absolventy, obsluhu strojů a další 
vybrané profese.
V našem výcvikovém a školícím centru
Vám pomůžeme stát se strojařem!
Osobní přístup a řada benefitů.
Máte talent pro přesnost? My ho oceníme!

U nás se pracuje s úsměvem

team

Turning into Solutions.

ŠKOLA JE TADY!
A v PRIORu najdete vše,
co vaše dítko do školy
potřebuje.

www.prior.cz

1. - 2. září 2022
19. září 2022

-20%-20% pro držitele
Slevové karty PRIOR

Získejte kartu ještě dnes 
za nákup nad 500 Kč.

na VŠECHNOna VŠECHNO
✳ Sleva neplatí na zboží v akci a ve slevě.

za nákup nad 500 Kč.za nákup nad 500 Kč.
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Období výletů, toulek a putování s koncem prázdnin rozhod-
ně nekončí. Nezapomeňte, že i v září můžete na svých cestách 
využívat turistické autobusy s přepravou kol, které vás dove-
zou na zajímavá místa našeho regionu, nebo zpět. 

Vydejte se na zářijové cyklotoulky Kladským pomezím!

Program Balóny nad Rozkoší, 1.–4. září 2022
čtvrtek 1. září 2022
17.30 – start balonů z Ratibořic – Jiřinkové nebe. Start z lou-
ky mezi zámkem a mlýnem. Let o pohár starostky města Čes-
ká Skalice 
pátek 2. září 2022
6.30 – start balonů – přelet česko-polské hranice
17.30 – start balonů z Nového Města nad Metují, louka pod zám-
kem, ulice Na Pupluží. Let o pohár hejtmana Martina Červíčka 
21.00 – noční hořáková show – balonové žárovky – louka za re-
staurací Tropical v České Skalici
sobota 3. září 2022
7.00 – start balonů – místo bude upřesněno
17.30 – start balonů z Náchoda z louky za Hypernovou (Hyper-
market Albert u hranic). Let o pohár starosty města Náchoda 
Neděle 4. září 2022
6.30 – náhradní let
Lety balonů jsou závislé na počasí. V případě nepříznivého poča-
sí může být let zrušen, nebo přesunut na jiné místo.
Aktuální místa startů budou vždy dostupná na stránce 
http://www.balonynadrozkosi.cz 

Fiesta horkovzdušných balónů v okolí přehrady Rozkoš, České 
Skalice, Náchoda a Nového Města nad Metují vstupuje do svého 
čtvrtého ročníku pod novým názvem, Balóny nad Rozkoší, s le-
tošním termínem 1.–4. září 2022. 

Akci, která se pevně zapsala do diářů balonářů z České repub-
liky a zahraničí pořádá společnost DLNK s.r.o. s Davidem Línkem 
v čele, tradičně o prvním zářijovém víkendu. “Zatím evidujeme 
na tři desítky posádek horkovzdušných balónů, které za námi 
přijedou o prvním víkendu v září. Program plánujeme podobný 
jako v minulém roce, verzi zveřejníme na stránkách a v médi-
ích v závěru srpna. Pokud nám počasí dovolí, chceme startovat 
jako každý rok z České Skalice, Náchoda přeletět přehradu Roz-
koš a pokusit se také o přelet hranice s Polskem. Pro piloty vše 
zpestřujeme některými soutěžními disciplínami, které při svém 
letu budou plnit,” doplňuje David Línek, který v oblasti provozu-
je vyhlídkové lety horkovzdušnými balóny.

Termín letošního ročníku je 1.–4. září 2022.
Webové stránky akce s aktuálním programem: 
http://www.balonynadrozkosi.cz 

V provozu jsou 4 linky cyklobusů s vlekem pro přepravu až 
38 kol a 1 linka s tzv. „cyklobatohem“ pro přepravu maximálně 
6 kol. Všechny jezdí až do konce září vždy o víkendech a o stát-
ním svátku.

Ptáte se, jaké cyklovýlety bychom vám doporučili? Projet si 
můžete například 35 km dlouhý okruh Boženy Němcové, který 
spojuje malebná místa v okolí Ratibořic známá z románu Babič-
ka. Pokud byste se raději vydali ve šlépějích prvního českoslo-
venského prezidenta, který se svou rodinou trávil dovolenou 
ve Velkém Dřevíči u Hronova, a poznali i místa na polské straně 
hranice, doporučujeme vám 36 km okruh T. G. Masaryka. Uni-
kátnost Jestřebích hor, které jsou oblastí s bohatou hornickou 
historií, poznáte na 15 km dlouhé cyklotrase z Úpice do Jívky. 
Vydat se můžete také údolím řeky Metuje po nenáročné 31 km 
trase, na které potkáte mnoho historických a přírodních krás 
Kladského pomezí.

Mnohem více informací, tipů na cyklovýlety, přehled cyklo-
tras a jízdní řády cyklobusů najdete na www.kladskepomezi.cz/
aktivity/cyklistika.

Fiesta horkovzdušných balónů
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9. ROČNÍK STRONGMAN NÁCHOD 
o putovní pohár města Náchoda

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

neděle 4. září 2022
od 13.00 hodin

Masarykovo náměstí v Náchodě

Město Náchod
vás zve

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

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

vstupné zdarma | občerstvení zajištěno |  změna programu vyhrazena

www.mestonachod.cz

Více informací na www.muzeumnachodska.cz a facebooku Muzea Náchodska

Rafinovaná krása vějířů  

24. 6. – 2. 10. 2022
Kde: Náchod, Broučkův dům čp. 18

Vernisáž výstavy proběhne 23. 6. 2022 v 17.00
Otevírací doba: út–ne 9.00–12.00, 13.00–17.00

 
Výstava vznikla ve spolupráci s Regionálním muzeem ve Vysokém Mýtě
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   V letošním roce, vstupuje „Loutková scéna Dětem pro radost“ do své 70 
sezony. Zdá se to být neuvěřitelné, a o to více v této době, kdy ochotnický 
soubor přežil ve svém životě tolik „veletočů“ a stále žije a tvoří. Ať už se jedná 
o přelomový rok 1989, tak i o stěhování z původních prostor do provizorních, 
následně do nových, ale také provizorních v Sokolovně Náchod. Přečkal věk 
videa, počítačových her, všemožných telefonu, tabletů atp., ale i nezájmu 
části rodičů zprostředkovat svým dětem živou kulturu a nejen onu elektonic-
kou. Záměrně nezmiňuji tu éru poslední, Covidovou. 
   Dá se to přirovnat k malému zázraku. Když ještě k tomu výše uvedenému 
přičteme fakt, že řada kmenových členů souboru odešla během poslední 
dekády do svého „poslední angažmá“, tak slovo zázrak je namístě. Nicmé-
ně „divadlo žije“, daří se mu celkem dobře, a to i díky novým členům, kteří 
po dlouhé době rozšířili řady již unaveného souboru a dali tak nový impuls 
a směr k další práci. Také o diváky není nouze, ba naopak, hlediště je jim 
malé. Chybí šatna, příchod diváků, loutkářům pak zákulisí, dílny a technické 
prostory jeviště, ale to je zase jiná kapitola.
   Město Náchod, jako hlavní zřizovatel LD od roku 2000, nám umožnil, aby-
chom v průběhu několika dalších měsíců na stránkách tohoto Zpravodaje 
mohli představit Loutkovou scénu Dětem pro radost, která je neodmyslitel-
nou součástí kulturního života v Náchodě od roku 1953. Dozvíte se, jak to 
všechno vlastně začalo, jaká byla různá období scény, kdo všechno byl čle-
nem souboru – možná se i podivíte. Zavzpomínáme i na „pilíře“ uměleckého 
souboru. Zmíníme vize, které jsme spolu s městem vytvářeli, v dobré víře 
realizace nového umístění loutkové scény.
   A co „mimořádného“ tedy pro vás, v této jubilejní sezoně, chystáme? Pro 
starší a dospělé publikum oprášíme „Lucernu“ A. Jiráska v režii a úpravě Mi-
loše Jirmana. Premiérovým představením bude „Zlatá rybka“, pohádka, která 
se ještě na naší scéně nehrála. Dramatizace a režie Daniel Šárka, výprava 
Anička Koblasová. „Bonusem“, pak bude večer společného setkání všech 
současných i bývalých členů souboru, ale i přátel a příznivců našeho divadla. 
Zván, je každý kdo má naše divadlo rád. Termín bude na našich fcb strán-
kách, ale i zde včas oznámen.

Daniel Šárka, současný principál souboru

Loutková scéna Dětem pro radost slaví 70 let
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východní Čechy 90.5 FM  R-HK

NATANKUJTE  
ZADARMO

Po celé září vyhrávejte v našem vysílání  
poukázky na pohonné hmoty v hodnotě 1 000 Kč!

s Českým rozhlasem  
Hradec Králové
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Krystalka Karla Pellyho z roku 1927
Z MUZEJNÍHO DEPOZITÁŘE

V představách většiny lidí je muzeum instituce, v níž se shro-
mažďují starožitné památky. To je dozajista pravda. Muzeum je 
však především paměťovou institucí, která má zachovávat ob-
raz minulosti, a to i té nedávné. Muzeum Náchodska tak dnes 
spravuje také rozsáhlou sbírku audiovizuální techniky. Tu dnes 
tvoří více jak sto dvacet gramofonů, magnetofonů, televizí a rá-
dií. Polovinu z tohoto počtu tvoří radiopřijímače. Většina z nich 
pochází ze soukromé kolekce Jaromíra Růžičky z Náchoda, kte-
rý shromáždil především rádia z 30. a 40. let 20. století. Muze-
um však řadu rádií získalo i vlastní akviziční činností, popřípa-
dě ze sbírek muzeí, která byla s náchodským muzeem sloučena. 
To je i případ jednoho ze tří nejstarších radiopřijímačů, které má 
Muzeum Náchodska ve svých sbírkách – krystalky z roku 1927. 

Krystalka je primitivní rozhlasový přijímač, který ke své čin-
nosti nepotřebuje napájení. Energie, jež rozkmitává membránu 
sluchátka, se bere přímo z vysílaného signálu. Za svůj název ten-
to přijímač vděčí hlavní součástce, kterou byl některý z krystalů 
s usměrňovacími vlastnostmi (nejčastěji galenit). Krystalu se do-
týkal hrot z fosforbronzu, wolframu nebo jiného vhodného mate-
riálu, čímž vznikla primitivní hrotová dioda. Hrot byl pohyblivý, 
aby se na krystalu dalo najít místo s nejlepším příjmem. Hrot se 
ovládal malou páčkou umístěnou v kulovém kloubu.

Nesignovaný radiopřijímač z roku 1927 získalo tehdejší Okres-
ní muzeum v Náchodě v roce 1987 ze sbírek Památníku měs-
ta Police nad Metují. Tam ho v roce 1965 daroval polický šofér 
a zanícený sběratel historických předmětů Karel Pelly. Narodil 
se 12. září 1905 v Polici nad Metují jako syn povozníka Antoní-
na Pellyho a byl pravnukem zakladatele významného polického 
rodu Pellyů – Franze Belliho. Kromě toho, že byl horlivým čle-
nem Vlastivědného kroužku, se Karel Pelly angažoval také po-
liticky a společensky. Byl například členem Revolučního národ-
ního výboru v roce 1945, funkcionářem Československé strany 
socialistické a činovníkem Spolku přátel žehu. Za svou angažo-
vanost obdržel Pamětní medaili vlády ČSR a další ocenění. Po-
slední nositel jména Pelly v Polici nad Metují zemřel 25. září 1985 
ve věku osmdesáti let. 

Dvoudetektorový přístroj v dřevěné skříňce laděný kulovým 
variometrem nenese žádnou značku výrobce. Pouze na spodní 
straně je tužkou napsáno 1927 Karel Pelly Police n. Met. Svým 
provedením připomíná ve své době populární krystalky R32 vy-
ráběné v Přelouči. Zde je produkovala fi rma Radiozávody J. V. My-
slík-Hyršovský a spol., která v roce 1925 změnila majitele a pře-
jmenovala se na Rádio Zenit Přelouč. Celkové provedení však 
naznačuje, že se přinejmenším jedná o přístroj dodatečně upra-
vený, popřípadě – což je pravděpodobnější – o aparát vyrobený 
podomácku ze zakoupených komponentů. Sestavit si ho mohl 
sám Karel Pelly, který jej o mnoho let později daroval do mu-
zea v Polici nad Metují. Naznačoval by to ostatně i sám nápis 
na spodní straně dřevěné skříňky. Evidentně se nejednalo o prv-
ní radiopřijímač, který si Pelly postavil. Spolu s ním totiž do mu-
zea daroval také primitivní krystalku s válcovou cívkou a běž-
cem, na níž je tužkou napsáno datum 1926 a jeho jméno.

Mgr. Jan Tůma, Muzeum Náchodska

Božena Němcová je nejen nejslavnější a nejznámější česká spi-
sovatelka, ale i žena. Stejně nesporný je fakt, že o žádné ženě 
u nás nebylo napsáno tolik jako o ní. Nejen v „jubilejních“ ro-
cích. Třeba ten současný, výroční (půlkulatý) den jejího sňatku 
12. září 1837 v kostele v České Skalici. Je to první nezpochybni-
telné datum jejího života. Vše před tím je zpochybňované, ne-
jisté. Zpochybňuje se datum jejího narození a dokonce i matka 
(natož otec). Jisté je datum křtu děvčátka – nemanželské (před-
manželské) dcerky Terezie Novotné. Ve školní docházce jsou jis-
té nejasnosti, stejně tak u datování pobytu ve Chvalkovicích. Ale 
od sňatku je vše jasné. První manželské bydliště v Červeném Kos-
telci, tam početí syna Hynka, který se pak narodil v dalším by-
dlišti – Josefově. Atd.

„Kdybych měla volit, tedy bych si přála narodit se znova as 
za dvě stě let.…“, posteskla si Božena Němcová v jednom z do-
pisů. Těch dvě stě let od jejího narození uplynulo. K tomu může-
me říci, že by se v 21. století s největší pravděpodobností nena-
rodila. Pokud byla dcerou Terezky Novotné, co sloužila ve Vídni 
v hostinci Barbary Hauptmannové, „měšť. hostinské“ a Barun-
činy kmotry, tak by dnes v této pozici skoro jistě užívala vhod-
nou antikoncepci; na to by asi dohlédla i paní hostinská, zejména 
pokud Terezčiny služby hostům byly poněkud širší než roznáška 
piva nebo úklid lokálu. Podle nových matričních nálezů Mojmíra 
Krejčiříka a Heleny Sobkové se měl v roce 1817 ve Vídni narodit 
Terezii Novotné syn František Xaver. Ten ovšem ještě malý ze-
mřel. (Viz Rodným krajem č. 64, s. 46.) Pokud snad byla Barun-
ka dcerou Dorothey Zaháňské, některé z komtes paní kněžny 
či jiné mladé dámy z těchto kruhů, lze říci s pravděpodobností 
rovnající se jistotě, že by antikoncepci užívaly, tedy že by se Ba-
runka nenarodila.

Naše milá paní Němcová, buďte šťastna, že jste se narodila 
a žila v 19. století. Pravda, v tom 21. (ale už i 20.) byste měla ži-
vot snadnější ale byla byste podstatně méně slavná, méně zná-
má. Žádná z pozdějších spisovatelek se nemůže chlubit popula-
ritou rovnou Vaší. Máte řadu pomníků, pamětních desek, stovky 
ulic, Váš portrét je i na bankovce. Lidi zajímá Váš život, Vaše ko-
respondence. Ale neuvědomují si, že kdybyste nenapsala Babič-
ku (a další díla), nikoho by nenapadlo zabývat se ani Vaší kore-
spondencí, ani životem. Mluví se o Vás, píše se o Vás, ale mám 
dojem, že se dnes Vaše dílo málo čte. Přiznání „Nečetl/a jsem ani 
Babičku,“ jsem slyšel několikrát. Někdy si mi zdá, že je nečtou ani 
ti, co o Vás píší. Doporučil bych přečíst si třeba Divou Báru a za-
myslet se nad tím, co jste ze sebe dala do Báry a které své tou-
hy a sny vtělila do Elišky.

  Jste stálice. Pravda, jednou je zdůrazňována Vaše českost, 
jindy sociální bojovnost, občas milostný život. František Halas 
vyzvedl povýšení české řeči: „Paní, hradu řeči naší dobyla jste 
rázem a do výšky hnala, co zkřiveno mrazem. ... Paní, paříz-
kem přikrčeným mateřština byla, až do hvězd jste ji křídly svý-
mi vyhodila.“ 

Žijeme v literárně bohatém kraji. Literatura žije jistě i tím, 
že se o ní a jejích tvůrcích mluví. Hlavně však tím, že je čtena.

Aleš Fetters

Naše paní Božena Němcová
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Oblastní charita Červený Kostelec zve všechny příznivce běhu 
rekreačního i závodního k účasti na 9. ročníku benefi čního „Běhu 
pro hospic“. Akce, která je součástí běžeckého seriálu Primá-
tor CUP, proběhne v sobotu 17. září v Červeném Kostelci (start 
u budovy Háčko, Manželů Burdychových 245), přičemž bodo-
ván v rámci seriálu bude hlavní závod, trať na 10 km. V junior-
ské kategorii (ročník narození 2003–2006) bude bodován běh 
na 5 km a připraveny budou i tratě na 2 km a další kratší úseky 
pro mladší běžce, včetně symbolického běhu na 150 m pro nej-
menší, aby se mohl zúčastnit každý. Pro prvních 500 přihláše-
ných máme připravenou drobnou pozornost – vak na záda s mo-
tivem Běhu pro hospic.

Registrace na běh je již otevřena. Odkaz naleznete na našich 
stránkách www.behprohospic.cz

Akce je součástí veřejné sbírky a veškerý výtěžek ze vstup-
ného bude určen na podporu lůžkového a mobilního Hospice 
Anežky České. Je možné uhradit i navýšené benefi ční startovné.

Akce je podpořena městem Červený Kostelec.
Přijďte si zaběhat!

Seriál běžeckých závodů
2022

 

 

HLEDÁNÍ 
ELDORÁDA  

Pochod plný her, soutěží a 
pohádkových bytostí 
Trasa vhodná pro děti (4-6 km) 

Zveme všechny malé i 
velké příznivce tohoto 

pochodu Pekelským údolím 
s atrakcemi, soutěžemi a 

pohádkovým lesem. 

Start dopoledne (8-11hod) 
v Náchodě na Písáku 

(volejbalové hřiště naproti 
ZŠ v Bražci) 

Vstupné 
 Děti: 

60Kč 

Dospělí: 

100Kč 

 

1. 10. 2022 

 Akci podpořili: 

Město Náchod, Pivovar Primátor, Olvan Náchod, Autoškola Divišek, ADN Náchod, OD Impro Červený Kostelec 

GALERIE výtvarného umění v Náchodě
Zámecká jízdárna, Náchod, Smiřických 272, tel. 491 423 245, 
491 427 321. Otevřeno v termínu konání výstav denně kro-
mě pondělí od 9 do 17 hodin.

 Sny Grigorije Musatova (24. 9. – 4. 12.) 
Kurátoři výstavy: Julie Jančárková, David Chaloupka
Tematická výstava ruského umělce, emigranta dlouhodobě 
působícího v české výtvarné komunitě.
Grigorij Musatov (1889–1941) byl významný umělec ruské-
ho původu, dlouhodobě žijící v Československu, a jeho dílo je 
dnes bohatě zastoupeno v galeriích i soukromých sbírkách. 
Do Československa přicestoval ve věku třiceti a jednoho roku 
již jako vystudovaný malíř. Musatov se záhy v nové vlasti 
prosadil, stal se členem výtvarného spolku Umělecké Besedy, 
opakovaně vystavoval, těšil se pozornosti diváků i odborné 
kritiky, prodával obrazy a také ilustroval knihy pro přední 
nakladatelství. Jeho plátna nabízela společnosti cosi jiného 
a zvláštního v porovnání s domácí výtvarnou scénou, něco 
divokého a zároveň magického i osobitě naivního. Musato-
vova díla od počátku vyvolávala otázky: Sám umělec údajně 
nikdy náměty svých děl nekomentoval a zájemcům nic nevy-
světloval, nechával diváka vyložit si je po svém, a tak osob-
ně komunikovat s obrazem, stát se trochu i psychologickým 
spoluautorem díla. Výstava Sny Grigorije Musatova (1889–
1941), obsahující výběr maleb, kreseb a ilustrací, představí 
soubor zásadních témat Musatovovy tvorby, doplněné o ku-
rátorský komentář.

 Hledím si smyslů, Lenka Jirková Táborská <40 let 
(24. 9. – 4. 12. 2022) Vernisáž 23. září
Kurátor: Petr Pokorný
Mgr. MgA. Lenka Jirková Táborská (1981) žije a pracuje stří-
davě na stolové hoře Ostaš nedaleko Police nad Metují a Bou-
šíně. Vystudovala Výtvarný obor na Pedagogické  fakultě 
Univerzity Palackého v Olomouci a Akademii výtvarného 
umění v Praze, Ateliér nových médií II a Ateliér interme-
diální tvorby II. V současné době především maluje, ale ne-
vyhýbá se i dalším médiím. Ve své tvorbě se věnuje kresbě, 
performanci, videoartu či instalaci. Mezi jejími díly najde-
me také fotografi e nebo objekty. O své tvorbě autorka mlu-
ví jako o mapování nevědomí. Lenka Jirková Táborská mimo 
jiné spolupracuje s Festivalem holotropní kultury a Revue 
Archea a časopisem Logos.

 Autorské čtení básníků Matěje Lipavského a Štěpána 
Noska v Městské knihovně Náchod
6. 9. 2022 17.00

TĚKAVÝ NOVÝ SVĚT – celodenní program v rámci Týdne 
pěstounství a Dnů evropského kulturního dědictví
10. 9. 2022
Doprovodný program k výstavě Topografi cké lekce - ukrajin-
ské umění v aktuálních souvislostech:
9.00–15.00 – Interaktivní stezka z GVUN Malá do Zámecké 
jízdárny
16.00 – Komentovaná prohlídka výstavy v Zámecké jízdárně
17.00 – Promítání fi lmu v GVUN Zámecká jízdárna
Vstupné zdarma

 Úterní dílna pro seniory v GVUN Malá
13. 9. 2022 15.00–17.00
Více informací o doprovodných programech a vzdělávacích 
akcích na www.gvun.cz nebo facebook.com/galerienachod. 
Těšíme se na Vaši návštěvu. 
Více informací o doprovodných programech a vzdělávacích ak-
cích na www.gvun.cz nebo facebook.com/galerienachod. 

Těšíme se na vaši návštěvu. 
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v ZÁŘÍ 2022 v Muzeu Náchodska

MUZEUM NÁCHODSKA

Stálá expozice muzea
Stálá expozice Muzea Náchodska v Broučkově domě na Masary-
kově náměstí čp. 18 v Náchodě je v září otevřena denně mimo 
pondělí od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00 hod. Organizované 
výpravy lze objednat na tel. čísle 491 433 722 nebo na e-mailu 
meisnerova@muzeumnachodska.cz. 

Pevnost Dobrošov
Pevnost  Dobrošov  je  v  září  otevřena  denně  mimo  pondělí 
od 10.00 do 18.00. Vstup do podzemí 30 minut po začátku pro-
hlídky. Počet návštěvníků ve skupině je omezen na maximálně 
28 osob. Objednaní návštěvníci se musí dostavit minimálně 15 
minut před prohlídkou (45 minut před vstupem do podzemí), ji-
nak rezervace bez náhrady propadá. Poslední vstup do návštěv-
nického centra 30 minut před koncem otevírací doby. Poslední 
vstup na prohlídku podzemí v 16:30. Aktuální otevírací doba, 
objednávky prohlídek, rezervace a online předprodej vstupenek 
na www.muzeumnachodska.cz/dobrosov.

Přednášky a besedy
Pevnost Dobrošov v době „Revitalizace a zatraktivnění“
V pořadí pátý muzejní sedánek proběhne ve středu 7. září 2022 
v přednáškovém sále v prvním patře Staré radnice čp. 1 na Ma-
sarykově náměstí v Náchodě od 17.00 hodin. Správce pevnosti 
Bc. Martin Měřinský přiblíží, co se událo na Dobrošově v době, 
kdy tvrz byla poprvé od svého otevření v roce 1968 uzavřena pro 
veřejnost na dlouhé tři roky. Spolu se správcem objektu nahléd-
neme za oponu projektu. Zrekapitulujeme změny a uděláme po-
myslnou tečku za projektem nazvaným „Revitalizace a zatrak-
tivnění Pevnosti Dobrošov“.

Komentovaná prohlídka výstavy vějířů
Muzeum Náchodska vás srdečně zve na komentovanou prohlíd-
ku výstavy Rafinovaná krása vějířů, která se uskuteční 15. září 
2022 od 16.00 ve stálé expozici v Broučkově domě, čp. 18 na Ma-
sarykově náměstí v Náchodě. Na prohlídce uvidíte historický vý-
voj vějířů a dozvíte se, že vějíř byl mnohem více než jen doplněk 
dámské garderoby.

Barokní krajina východočeského Kuksu
Středa 12. října 2022. V pořadí šestý muzejní sedánek proběhne 
netradičně místo první středy v měsíci až druhou říjnovou stře-
du. Místo konání a čas zůstávají stejné: přednáškový sál v prv-
ním patře Staré radnice čp. 1 na Masarykově náměstí v Náchodě 
od 17.00 hodin. Historik, archivář, vysokoškolský pedagog a pře-
kladatel z polštiny Mgr. Jindřich Kolda, Ph.D. seznámí poslucha-
če s fenoménem komponované barokní krajiny v okolí Kuksu. Po-
drobnosti se dočtete v říjnovém čísle Náchodského zpravodaje, 
na plakátech a internetových stránkách Muzea Náchodska. Pří-
padná změna programu je vyhrazena. Sledujte prosím facebook 
a web Muzea Náchodska.

Akce pro veřejnost

Noční prohlídky Pevnosti Dobrošov
Muzeum Náchodska zve v pátek 2. září 2022 na Noční prohlíd-
ky Pevnosti Dobrošov.
Sraz u pokladny Pevnosti Dobrošov. Případné změny, či podrob-
nější informace najdete na oficiálních webových stránkách pev-
nosti: www.muzeumnachodska.cz/dobrosov.

Mezinárodní den archeologie
Připravujeme na říjen. Muzeum Náchodska se již pátým rokem 
připojuje k Mezinárodnímu dni archeologie, který každoročně 
již tradičně připadá na třetí říjnovou sobotu. V tomto roce se tím 
dnem stane sobota 15. října. Muzeum Náchodska Mezinárodní-
mu dni archeologie propůjčuje své dvě budovy. Jednou z nich 
je prostor stálé expozice muzea na Masarykově náměstí čp. 18 

a druhou je provozní budova Staré radnice čp. 1 na Masarykově 
náměstí v Náchodě. V obou těchto objektech probíhá celodenní 
akce trvající od 10 do 16 hodin.

Výstavy

Hora ruit – Od slunečních hodin po PRIMKY
Až do 18. září 2022 lze ve Výstavní síni Muzea Náchodska na rohu 
Tyršovy a Zámecké ulice v Náchodě navštívit výstavu Hora ruit 
– Od slunečních hodin po PRIMKY. Otevřeno je denně mimo pon-
dělí od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00. Výstavu připravilo Mu-
zeum Náchodska ve spolupráci s tradičním výrobcem hodinek 
PRIM, společností ELTON hodinářská z Nového Města nad Me-
tují. Návštěvníci se mohou těšit na sluneční a přesýpací hodiny 
ze 17. a 18. století, barokní hodiny a kapesní hodinky i populár-
ní švarcvaldky. Výstava dokumentuje také tradici průmyslové 
výroby hodin a hodinek ve zdejším regionu – počínaje produkcí 
broumovské firmy Gustav Becker (zal. 1889) až po dodnes vyrá-
běné hodinky Prim z Nového Města nad Metují (zal. 1949). 

Rafinovaná krása vějířů 
Ve stálé expozici v Broučkově domě čp. 18 na Masarykově náměs-
tí v Náchodě lze až do 23. října 2022 navštívit výstavu nazvanou 
Rafinovaná krása vějířů. Otevřeno je denně mimo pondělí od 9.00 
do 12.00 a od 13.00 do 17.00. V dnešní době je na vějíře pohlíže-
no jako na dávno zastaralý dámský módní doplněk. Na výstavě 
Rafinovaná krása vějířů vám ukážeme, že vějíř byl mnohem více 
než jen doplněk dámské garderoby a také to, jak se v průběhu 
času proměňovala jeho podoba a výzdoba. 

Válka očima ukrajinských výtvarníků
V  průchodu  Staré  radnice  čp.  1  na  Masarykově  náměstí  lze 
po celé září v pracovních dnech od 7.00 do 15.30 zhlédnout pa-
nelovou protiválečnou výstavu ukrajinských výtvarníků. Porto, 
Utrecht, Rennes, Varšava, Düsseldorf… Náchod. Zlatý pás slu-
nečnic pod modrým nebem se proplétá městy Evropy. Při bliž-
ším pohledu uvidíme jednotlivé květy. Ruská invaze na Ukraji-
nu šokovala celou Evropu. Denně sledujeme zpravodajství a jsme 
svědky hrůz války, ale i příběhů statečnosti, odhodlání a solida-
rity. Panelová putovní výstava ukazuje válku na Ukrajině jiný-
ma očima a jiným způsobem – očima ukrajinských výtvarníků. 
Mezi zbraněmi múzy nemlčí. Jako bájný Odysseus bojoval s Ky-
klopem Polyfémem, tak ukrajinští výtvarníci a výtvarnice bo-
jují pastelkami, štětci, ale i grafikami s ruským nepřítelem, ko-
mentují denní události a dodávají lidem naději. 

Hesham Malik – „Make Art Not War”
V podzemí pevnosti Dobrošov lze až do 16. října 2022 zhlédnout 
protiválečnou výstavu mezinárodně uznávaného umělce Hesha-
ma Malika. Mesham Malik se specializuje na moderní současné 
umění a design, přičemž má za sebou více než 100 samostatných 
výstav. Zaměřuje se na smyslovou povahu umění a snaží se zob-
razit příběhy lidí a života po celém světě. Autor výstavy se i ten-
tokrát rozhodl nechat mluvit umění samo o sobě. „Autentická 
atmosféra pevnosti spolu se surovostí země, do které se zarý-
vá, tak souzní a prosvítá skrze díla plná barev a emocí. Příbě-
hy se tak díky umění začínají vyprávět před vašima očima, když 
se během sestupování dolů dokážete naladit na vnitřní melodie 
vlastní duše obklopeni silnou energií země,” uvádí Hesham Ma-
lik. Výstava je přístupná pouze v rámci prohlídkového okruhu 
pevnosti. Pro aktuální otevírací dobu sledujte www.muzeumna-
chodska.cz/dobrosov.

Náchodský fotografický podzim 
Připravujeme na říjen. V říjnu proběhne ve Výstavní síni Muzea 
Náchodska na rohu Tyršovy a Zámecké ul. již tradiční výstava 
z cyklu Náchodský fotografický podzim. Výstava bude zaháje-
na vernisáží ve čtvrtek 6. října v 17.00. Výstavu pak bude mož-
no navštívit od 7. října do 6. listopadu 2022 denně mimo pondělí 
od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00. Více najdete v příštím čís-
le zpravodaje a na internetových stránkách Muzea Náchodska.



30 POHOTOVOST, DÉČKO NÁCHODSKÝ  ZPRAVODAJ

  vždy od 15 hodin 

 1. 10. Křemílek a Vochomůrka

 8. 10. Křemílek a Vochomůrka
 

Více informací na stránkách 
http://lsdpr.cz 

Stomatologická pohotovost
sobota, neděle, 
státní svátky 8.00–12.00 hod.

Stomatologická pohotovost

Lékárenská 
pohotovostní služ ba 

ZÁŘÍ
PROGRAM

www.decko–nachod.cz

v obchodním domě Kaufland 
denně 8–20 hodin.

Oblast Náchodsko-Jaroměřsko:
  3. a 4. 9.  MDDr. Tomáš Hýbl  Hálkova 367
    Náchod  491 428 636
  10. a 11. 9.  MUDr. Ludmila Chrásková  Dr. E. Beneše 191
    Jaroměř  491 812 160
  17. a 18. 9.  MUDr. Vladimír Semerák   Denisovo nábřeží 665
    Náchod  491 424 921
  24. a 25. 9.  MUDr. Miluše Jiřištová  Z. Němečka 130
    Jaroměř – Josefov  491 813 485
  28. 9.  MUDr. Radmila Sedláčková, MSc.  Kostelecká 1204
    Náchod  491 426 926
  1. a 2. 10.  MDDr. Jana Kyselá   Rokolská 123
    Nový Hrádek  495 496 030
Oblast Náchodsko – Broumovsko:
  3. a 4. 9.  MUDr. Jan Šnajdr  Náchodská 548
    Velké Poříčí  491 482 850
  10. a 11. 9.  NEOBSAZENO  zubní pohotovost je sloužena 
      v dalších 7 oblastech 
      v Královéh. kraji a ve Fakultní 
      nemocnici Hradec Králové 
  17. a 18. 9.  MUDr. Milan Hýbl  Hálkova 367
    Náchod  491 428 636
  24. a 25. 9.  MUDr. Jarmila Vokůrková  Větrník 720
    Červený Kostelec  491 462 331
  28. 9.  MUDr. Jana Šnajdrová  Náchodská 548
    Velké Poříčí    777 905 047
  1. a 2. 10.  MUDr. Daniel Blažek  17. listopadu 388
    Police nad Metují  491 543 844

AKCE PRO VEŘEJNOST
 sobota 10. září 

– AHOJ PO PRÁZDNINÁCH
zábavný program v parku u Masarykova 
náměstí v rámci Kuronských slavností, 
hry, hrátky a soutěže, drobné vyrábění, 
sportovní a taneční aktivity, prezentace 
činností jednotlivých oddělení 

 sobota 24. září 
– VÝLET S KLUBEM BAŤŮŽEK
první výlet školního roku, sraz na nádra-
ží, trasa do 10 km, vhodné pro děti od 6 
let, nutné přihlášení na www.deckona-
chod.cz , informace Pavlína Tylšová, tel: 
775 223 292, sportovnioddeleni@decko-na-
chod.cz

 neděle 25. září 
– NEBUĎ SNOB, PŘIJĎ NA SN:OB
v 10.30 hodin na Masarykově náměstí, 
SNídaně: Oběd v podání evropských dob-
rovolníků, možnost seznámit se s mla-
dými  lidmi  z  různých  koutů  Evropy 
a ochutnat jejich jídla, informace Sabina 
Kulhánková, tel. 777 169 009

Co nového v Déčku
V uplynulém školním roce nabídlo Déč-

ko ve své pravidelné činnosti na 140 zá-
jmových útvarů, které navštěvovalo přes 
1 000 účastníků. Ti si mohli vybrat ze škály 
kroužků výtvarného, sportovního, taneč-
ního, přírodovědného a společenskovědní-

ho oddělení a Mateřského centra Macíček. 
S nástupem letních prázdnin nečekalo pra-
covníky žádné lenošení – Déčko připravi-
lo 13 příměstských a 5 pobytových táborů, 
kterých se zúčastnilo více než 500 dětí. Tá-
bory se vydařily, děti si je užily a odnesly si 
z nich nejen nová přátelství, ale také nové 
poznatky a dovednosti ve sportu, tanci, 
angličtině, 3D tisku nebo estetice, znalost 
nových her a také spoustu ocenění, diplo-
mů a cen za vyhrané soutěže.

S novým školním rokem přichází legis-
lativní změna v zájmovém vzdělávání, kte-
rá se dotkne i kroužků pro děti. Již nemů-
žeme nabídnout slevu při přihlášení dítěte 
na více kroužků. Cena zájmových útvarů 
se mírně navýšila, ale zůstala pestrá paleta 
zájmových aktivit, ze kterých si jistě vybe-
rete. Za zmínku stojí nově nabízené krouž-
ky ve zrekonstruovaných prostorách příro-
dovědné stanice Tlapíkárna – Angličtina 
s Tlapíkem, Žížaláci zaměření na zahrad-
ničení, Včeláci pro zájemce o včelaření, 3D 
kroužek, Robotika s programováním pro 
technicky zaměřené děti nebo Kutílci a Ku-
tilové pro zájemce o práci s nářadím a ma-
teriály. Dále nově nabízíme např. kroužek 
hry na ukulele, což je zajímavá alternati-
va hry na jiný strunný nástroj než kytara 
pro ty, co si chtějí vyzkoušet něco nového. 
Aktivní rodiny jistě ocení kroužek Lezeme 
s rodiči, kde se při společné činnosti sejdou 
rodiče s dětmi.

V  nabídce  Déčka  samozřejmě  zůstá-
vá celá řada dalších kroužků pro děti nej-
různějšího věku a zaměření, které čekají 
na své zahájení už v týdnu od 19. září.
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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 volejte faráře S. Švarce, 776 736 885 
nebo předsedkyně RS I. Čadové 604 929 825. Kolumbárium ote-
vřeno denně 9–17 hodin. Pravidelné bohoslužby se konají v ne-
děli 8.15 hod. Místo: Farská síň CČSH, vchod Raisova ul., Náchod. 
Římskokatolická farnost – děkanství Náchod
Masarykovo náměstí 75, 547 01 Náchod. Kontakty: kancelář  
491 428 355, děkan P. Zdeněk Kubeš 737 383 752, farní vikář  
P. František Filip 733 399 508, výpomocný duchovní P. Václav 
Hejčl  776 283 073,  www.nachod.farnost.cz,  e-mail:  farnost.na-
chod@tiscali.cz. Úřední hodiny: pondělí a čtvrtek 9.00–11.00  
a 15.00 –17.00, středa a pátek 9.00–11.00, v jinou dobu po předcho-
zí domluvě. Bohoslužby v kostele sv. Vavřince: pondělí 7.00, úterý 
18.00, středa 16.00, čtvrtek 7.00, pátek 18.00, sobota 7.30 a v 18.00  
s nedělní platností, neděle 7.30, 9.00, 18.00 a v 10.15 v kostele  
sv. Michaela Mše svatá pro děti a mládež. Ekumenické modliteb-
ní setkání v kostele sv. Michaela probíhá každý druhý čtvrtek od 
19.00. Přistoupit ke svátosti smíření je možné půl hodinu přede 
mší svatou a v pátek hodinu přede mší svatou.

      P. Z. Kubeš, děkan
Českobratrská církev evangelická
Sídlo sboru a sborový dům: Purkyňova 535; Kostel v Provodově-
-Šonově (ve Václavicích) adresa: Šonov 95; farář Mgr. M. Bárta, 
mobil: 604 892 182, e-mail: nachod-sonov@evangnet.cz. Osobní
i duchovní rozhovory, konzultace a návštěvy faráře kdykoliv 
po tel. domluvě. Bohoslužby se konají každou neděli od 10 h v Ná-
chodě podle aktuální epidemiologické situace. 
Sledujte webové stránky: http://www.nachod.sonov-evangnet.cz 
a facebook: Evangelíci při Rozkoši. Na webových stránkách uveřej-
ňujeme přípravy k bohoslužbám a domácím ztišením. Rozhovory 
nad Biblí a našimi zkušenostmi se konají každý čtvrtek od 17.00. 
Církev adventistů sedmého dne
Tyršova 207, Náchod, budova Sokola – 2. patro. Kazatel p. Petr Staš, tel. 
732 543 695, e-mail: stas.petr@tiscali.cz, pomocný kazatel p. Martin 
Sieja, tel. 774 208 312, e-mail: m.sieja@seznam.cz. Bohoslužby kaž-
dou sobotu od 9.30 hodin (vyjma poslední soboty v měsíci). 
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“
Senior klub, Náchod pro vás na září připravil tyto akce nejen 
v klubovně, na které jste zváni:

 čtvrtek 8. 9. od 14 hod. „Španělsko – Andalusie“, filmový do-
kument z cyklu „Nejkrásnější místa světa“;

 středa 14. 9. Zájezd do Prahy, na procházce Královskou ces-
tou navštívíme historické sály Staroměstské radnice a chrám sv.
Mikuláše na Malostranském nám. Odj. v 6 h. z ul. Za Teplárnou. 
Na trase budu vybírat na vstupy 200 Kč.
Jsou ještě volná místa, 
zájemci se mohou hlásit na tel.: 775 242 562.

 čtvrtek 22. 9. od 15.30 hod. bude v restauraci Reduta člen-
ská schůze našeho spolku, kde se dozvíte nové informace ne-
jen o spolku, ale i připravovaných akcích.

 čtvrtek 29. 9. od 14 hod. „V hlavní roli violoncello Stjepana 
Hausera“, v I. části nahrávky je beseda s umělcem a ve II. části 
je výběr z jeho videoskladeb.
Promítání pro nás připravil p. Otto Mach.
Na naše programy zveme všechny příznivce klubovny seniorů, i ne-
členy naší organizace. Na vaše návštěvy se těší členové výboru Seni-
or klub, z.s., Náchod, Rybářská 1819.
V kanceláři můžete vyřídit své žádosti vždy po programu v PO a ČT 
15.30–16 hod. od 5. 9., neboť jsme se skupinou seniorů na pobytu  
v Lučanech n. Nisou až do 3. září.

Sdružení zdravotně postižených
www.szdp–nachod.cz

Rozloučení s létem
Vážení přátelé,
v sobotu 10. 9. 2022 od 14.00 hodin srdečně zveme všechny (vel-
ké i malé) ke společně strávenému odpoledni do Autokempu Ná-
chod. 
Čeká vás program zaměřený na tábornické a trampské doved-
nosti, soutěže o ceny, výtvarná dílnička.
Akce se koná za každého počasí.
Objednejte si včas senior taxi!
Na všechny návštěvníky se těší AVZO Náchod, Sdružení zdravotně 
postižených Náchod a Duha Bartoňka
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Pro aktuální informace sledujte naše stránky www.mknachod.cz nebo www.facebook.com/knihovnanachod. (Vo)

Městská knihovna Náchod informuje v září 2022
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Rozvoz knih
V úterý 6. září se v dopoledních hodinách uskuteční rozvoz knih 
nemocným nebo starším občanům.

Výstavy
Vstupní hala 
CHARITATIVNÍ BAZÁREK SPOLKU DOKOŘÁN
21.–23. září. Charitativní bazar oblečení, hraček i knih, pořáda-
ný spolkem Dokořán, který pomáhá ohroženým rodinám s dětmi.
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ
24. září–31. října. Výstava fotografií Miroslava Holči.
Dětské oddělení
PÁR, KTERÝ SI SPOLEČNĚ PLNIL SNY
1.–30. září. Nově: „V září uběhne 100 let od narození manželů 
Zátopkových.“ V dětském oddělení bude pro čtenáře připravena 
výstava o jejich životě a úžasných sportovních výkonech.
Studovna
SEN LETNÍ NOCI
Do 10. září. Prodejní výstava obrazů absolventky Charkovské stát-
ní akademie designu a umění Kateryny Datsun. SUCHÁ JEHLA.
SUCHÁ JEHLA
13. září–13. listopadu. Výstava grafik Luboše Maliny. Na verni-
sáži v úterý 13. 9. v 18 hodin zahrají bratři Malinové

Prodej knih
V týdnu od 5. do 10. září budeme ve vstupní hale prodávat vy-
řazené knihy a časopisy za symbolickou cenu. Vybrat si můžete 
během otevírací doby knihovny. 
 
Zpátky do školních lavic s knihovnou

V úterý 6. září budeme v dětském oddělení od 14.00 do 16.30 ho-
din balit učebnice a sešity. Nechcete se trápit se sháněním vhod-
ných obalů? Přijďte k nám do knihovny a my vás naučíme, jak 
si s tím hravě poradit. Vybíráme 5 Kč za materiál na knihu/sešit.

Autorské čtení Matěje Lipavského
V úterý 6. září vás od 17.00 hodin zveme na autorské čtení poe- 
zie Matěje Lipavského, které pořádáme ve spolupráci s Galerií 
výtvarného umění v Náchodě, v níž do 11. září vystavuje své 
obrazy. 

Vzpomínky na prázdniny
Na středu 14. září připravujeme pro všechny kreativní děti pro-
čtenou dílnu, která proběhne od 15 do 17 hodin v dětském od-
dělení. Příspěvek na materiál činí 20 Kč.

Deskovky pro děti, mládež a dospělé
Ve čtvrtek 15. září vás od 16.00 hodin zveme na další podvečer 
společného hraní karetních a deskových her v dětském oddělení. 
Vhodné pro začátečníky i zkušené hráče, možnost přinést vlast-
ní hru a naučit ji ostatní. Těší se na vás Veronika.

S knížkou do života
Bookstart I (0–3 roky)
Na úterý 20. září chystáme od 9.00 (1. skupina) a od 10.30 hodin 
(2. skupina) setkání pro děti do 3 let a jejich rodiče. 
Bookstart II (3–6 let)

V sobotu 24. září se v 10.00 hodin sejdou v dětském oddělení ro-
diče a děti, pro které opět nachystáme program plný čtení, jed-
noduchého vyrábění a dalších zábavných aktivit. 

Noc literatury
Ve středu 21. září se v 18.00 hodin naše knihovna opět připojí 
k celostátní akci, která netradičním způsobem, prostřednictvím 
série veřejných čtení, představuje současnou evropskou tvorbu. 
Noc literatury letos proběhne v prostorách Muzea Náchodska, 
pod záštitou starosty města Jana Birke. 

Náchodská univerzita volného času
V pondělí 26. září proběhne od 15.00 hodin ve studovně knihov-
ny první beseda Náchodské univerzity volného času. Pokud bude 
účastníků tolik, jako v minulém semestru, budou i následující 
přednášky probíhat v jednom termínu, a to od 15.00 hodin. Bu-
de-li zájemců více, můžeme opět skupiny rozdělit.
Program 23. semestru:

 26. září Mgr. Tomáš Krajča
Zajímavosti CHKO Broumovsko

 10. října PhDr. David Chaloupka, 
MgA. Michal Burget, BcA. 
Marek Macek
Jak se dělá výstava?

 27. října Mgr. Radovan Lipus PH.D.
Co obnáší práce režiséra 
!!! Přednáška se koná ve středu

 31. října Prof. PhDr. Milena Lenderová
Čtenářky v minulosti

 14. listopadu Jakub Greschl 
Jak se slaví Vánoce ve světě

  28. listopadu Mgr. Mariana Poláková, Ph.D.
Sexualita v antickém Římě

 12. prosince MUDr. Jana Psottová
Cukrovka – epidemie třetího tisíciletí
Vstup pouze na průkazky NUVČ. Kurzovné na semestr činí 250 Kč, 
pro ostatní zájemce po ústní dohodě s organizátory jednorázové 
vstupné 50 Kč.

Aťásek
V úterý 13. září se od 15.30 hodin uskuteční první setkání vý-
tvarného kroužku ve školním roce 2022/23. Nová lektorka Na-
tália Mertlíková se těší na kreativní děti, které rády malují, tvo-
ří, čtou a chtějí se každý týden naučit něco nového. Kurzovné 
na pololetí je 800 Kč, přihlášky přijímáme v dětském oddělení.

Za oponou knihovna
Od září probíhá nábor nových členů do divadelního kroužku, kte-
rý vede Mgr. Monika Heinzlová. Zkoušky probíhají každou stře-
du od 15.30 do 17.15 hodin a kurzovné na pololetí činí 500 Kč. 
První setkání v novém školním roce je naplánováno na 14. září.

PŘIPRAVUJEME NA ŘÍJEN
Divadelní spolek Kašpar – Vernisáž
Na úterý 25. října připravujeme divadelní představení spolku 
Kašpar, které proběhne od 19.00 hodin ve studovně. Předprodej 
vstupenek od září, cena 350 Kč. 
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ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!!! Vzhledem k uzávěrce NZ, sledujte, prosím, aktuální program kina. 
Aktualizovaný program najdete na www.kinonachod.cz nebo na plakátech kina na výlepových plochách.

Program alternativní tvorby kina Vesmír najdete na straně 5 Náchodského zpravodaje.
AFTER: POUTO
Čtvrtá kapitola filmového a knižního fenoménu After zavede Hardina a Tessu na životní křižovatku, ze které se vydávají každý jinou cestou. Byli si souzeni, ale Hardinovy běsy jsou příliš divoké a Tessa prahne 
po svém osobním štěstí… Jejich bouřlivý vztah má poslední šanci. Romantické drama, uváděné s českými titulky. Vstupné 130 Kč, doporučená přístupnost: od 12 let

BULLET TRAIN
… konečná je teprve začátek! Konec trati je pouze začátkem nepřetržité divoké a vzrušující jízdy napříč moderním Japonskem. Brad Pitt jako nájemný zabiják Beruška, který je odhodlán vykonávat svou práci míru-
milovně, protože se mu spousta předchozích kšeftů vymkla z rukou a smůla se mu lepila jen na paty. Film režíroval David Leitche, tvůce filmu Deadpool 2. České titulky. Vstupné 130 Kč, mládeži do 15 let nepřístupný.

PLANETA PRAHA
Dobrodružná výprava do městské džungle pro celou rodinu od tvůrců filmu Planeta Česko, kterou provází Jiří Macháček. Tvůrci se tentokrát vydali na výpravu do betonové džungle hlavního města. Vedle nás 
lidí tu žijí nečekaní zvířecí sousedé, jejichž každodenní dobrodružství filmaři zaznamenali díky nejmodernějším technologiím z výjimečné blízkosti. Vydejte se na vzrušující výpravu pro celou rodinu za desít-
kami dalších zvířecích hrdinů, kteří tajně žijí v naší metropoli. Vstupné 120 Kč, mládeži přístupný.

MINAMATA
Riskoval vše, aby světu ukázal pravdu… Johnny Depp v roli charismatického fotografa, který obětoval všechno, aby svými reportážními snímky ukázal pravdu, které se ostatní tak báli… Strhující drama podle 
skutečného příběhu, je vykupitelským a emotivním příběhem o vítězství nad nepřízní osudu a o tom, že každý z nás má v sobě sílu něco změnit. České titulky. Vstupné 130 Kč, doporučená přístupnost: od 12 let.

CESTA DO TVOJZEMÍ
Svět fantazie tě potřebuje! Daleko za hranicemi dětských hřišť existuje úžasný svět – Tvojzemí. Dobrodružná výprava za záchranou nejen vlastního života, ale i celého světa fantazie, může začít. Animovaná 
podívaná pro všechny věkové kategorie. Vstupné 120 Kč, děti do 15 let 100 Kč, mládeži přístupný.

STŘÍDAVKA
… když se z malé rodiny stane velká. Komedie režiséra Petra Nikolaeva, plná rodinných a partnerských zmatků. Její hrdinové si uvědomí, že když se ze tří rodin stane jedna velká, budou potřebovat pořádný 
plán. Hrají Martin Hofmann, Jitka Čvančarová, Anna Polívková, Jiří Vyorálek, Kristina Svarinská, Eva Holubová a další. Vstupné 130 Kč, doporučená přístupnost: od 12 let.

TOP GUN: MAVERICK
Jeden z nejlepších pilotů na světě, Pete „Maverick“ Mitchell, se vrací do akce. S ním přilétá pokračování jednoho z nejoblíbenějších filmů vůbec. Akční drama s Tomem Cruisem, uváděné v českém znění.
Vstupné 140 Kč, doporučená přístupnost: od 12 let

MIMONI 2: PADOUCH PŘICHÁZÍ
Nejžlutější a nejúspěšnější animovaná filmová série se vrací do kin! A přichází v tom naprosto nejzásadnějším momentu: konečně se dozvíme, jak došlo k nerozlučnému spojení Mimoňů a superpadoucha Grua. 
Animovaná komedie plná akce, šílených nápadů, nakažlivého humoru a důležitých lekcí na téma pravého přátelství. České znění. Vstupné 140 Kč, děti do 12 let 120 Kč, mládeži přístupný.

ZNÁMÍ NEZNÁMÍ
Opravdu potřebujete vědět všechno? Komedie o tom, že i ti, které dobře známe, pro nás můžou být naprostými cizinci. Stačí, když se během jednoho večera jen tak pro zábavu rozhodnou sdílet všechny zprávy 
a hovory ze svých mobilů… Hrají Táňa Pauhofová, Klára Issová, Martin Hoffman, Tomáš Měcháček, Tomáš Maštalír, Petra Polnišová, Anna Kadeřávková a Sveťo Malachovský. 
Vstupné 120 Kč, doporučená přístupnost: od 12 let.

ŘEKNI TO PSEM
Když nevíš, jak to říct … řekni to psem. Místo vytouženého miminka dostane od svého přítele mladou border kolii, přestože nikdy žádného psa nechtěla, a navíc ji pejskařská komunita připadá směšná. Celý 
příběh však začíná tím, že šlápne do psího…no, víte čeho…. Opravdu je to štěstí? V hlavních rolích Berenika Kohoutová a Štěpán Benoni, v dalších rolích Hana Vágnerová, Jiří Lábus, Táňa Medvecká, Igor Orozo-
vič a Veronika Žilková. Režie Robert Sedláček. Vstupné 120 Kč, mládeži přístupný.

SRDCE NA DLANI
Komedie od tvůrců hitu „Ženy v běhu“. Láska se na věk nebo na místo neohlíží. Nikdy nevíme, kdy a kde nás potká. Můžeme se zamilovat ve školce, v důchodu, na ulici, v parku. Kdykoliv a kdekoliv. Hrají Vladi-
mír Polívka, Eliška Balzerová, Matouš Ruml, Jana Pidrmanová, Boleslav Polívka, Kristína Svarinská, Veronika Khek Kubařová, Jenda Čadil, Petr Vaněk, Hynek Čermák, Jaroslava Kretschmerová, Pavla Tomicová, 
Marek Taclík a Jaromír Nosek. Režie Martin Horský. Vstupné 110 Kč, mládeži přístupný.

PÁRTY HÁRDER: SUMMER MASSACRE
Další nejstrašnější mejdan v historii filmu. Režisér Martin Pohl, známý jako kontroverzní rapper Řezník nebo jako autor Mártyho frků, natočil pokračování své kultovní a extrémně nekorektní komedie Párty 
Hárd, ve které se vrátí parta kamarádů z prvního filmu… Vstupné 120 Kč, mládeži do 15 let nepřístupný.

MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST
Komedie Jiřího Havelky „podle neskutečné události“. Jak byste se chovali, kdybyste jeli ve vlaku, který nikdo neřídí? Hrají Jana Plodková, Igor Chmela, Jenovéfa Boková, Jaroslav Plesl, Alois Švehlík, Ctirad Götz, 
Tereza Marečková, Václav Kopta, Marie Ludvíková, Robert Mikluš a další. Vstupné 110 Kč, doporučená přístupnost: od 12 let.

JAN ŽIŽKA MIMOŘÁDNÁ PŘEDPREMIÉRA!
Zrod vojevůdce… Byl nájemným žoldnéřem. Stal se legendárním válečníkem, kterého nikdo nedokázal porazit. Film Jan Žižka vypráví o zrodu nejslavnějšího vojevůdce českých zemí… Historický velkofilm Pet-
ra Jákla, vypráví o počátcích husitského vojevůdce Jana Žižky, na pozadí bouřlivých událostí roku 1402. V hlavních rolích Ben Foster, Michael Caine, Til Schweiger, Sophie Lowe, Karel Roden a další. Toto před-
stavení je uváděno v českém znění. Vstupné 140 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

VYŠEHRAD: FYLM
Přišel. Viděl. Vojel… Po dnes již kultovním onlinovém seriálu Vyšehrad přichází postava Laviho v novém kabátě celovečerního filmu, za kterým stojí jeho původní tvůrci. Hrají Jakub Štáfek, Jakub Prachař, Šár-
ka Vaculíková, Jiří Ployhar, Ondřej Pavelka, Věra Hlaváčková, Ivana Chýlková, David Prachař, Veronika Khek Kubařová, Jaroslav Plesl, David Novotný a mnoho dalších českých hvězd i samotných fotbalistů… Re-
žie Martin Kopp a Jakub Štáfek. Vstupné 120 Kč, mládeži do 15 let nepřístupný.

PO ČEM MUŽI TOUŽÍ 2
Volné pokračování úspěšné komedie. S humorem opět pohledem na střet mužského a ženského světa a hledání jejich vzájemného porozumění, které může jednoho i druhého dovádět k šílenství. Hrají Jiří Lang-
majer, Anna Polívková, Marek Taclík, Tereza Kostková, Leoš Noha, Oskar Hes, Ondřej Kavan, Zuzana Kronerová, Pavel Šimčík, Radek Holub, Jiří Maryško, Michal Kavalčík, Pavlína Němcová, Daniel Krejbich, Mar-
tina Babišová a další. Režie Rudolf Havlík. Vstupné 110 Kč, mládeži přístupný.

TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY 2
Oblíbená česká pohádka a její pokračování! Příběh napraveného loupežníka Karaby, jeho odvážné dcery Aničky, trochu nešikovného prince Jakuba… Hrají Tomáš Klus, Kamila Janovičová, Ondřej Vetchý, Miro-
slav Vladyka, Jiří Lábus, Petr Štěpánek, Otmar Brancuzský, Veronika Khek Kubařová, Valentýna Bečková, Markéta Plánková, Václav Noid Bárta a další. Režie Ivo Macharáček. Vstupné 100 Kč, mládeži přístupný.

DC LIGA SUPERMAZLÍČKŮ
Sedni, zůstaň, zachraň svět! Superpes Krypto a Superman jsou nerozluční nejlepší přátelé, mají stejné superschopnosti a bok po boku bojují proti zločinu v Metropolis. Když je Superman a zbytek Ligy sprave-
dlnosti unesen, musí Krypto přesvědčit roztrhanou smečku z útulku – ohaře Ace, břichaté prase PB, želvu Merton a veverku Chip, aby ovládli své vlastní nově nabyté schopnosti a pomohli mu superhrdiny za-
chránit. Rodinné animované dobrodružství, uváděné v českém znění. Vstupné 130 Kč, mládeži přístupný.

JAN ŽIŽKA
Zrod vojevůdce… Byl nájemným žoldnéřem. Stal se legendárním válečníkem, kterého nikdo nedokázal porazit. Film inspirovaný skutečným příběhem jednoho z největších vojevůdců své doby, který se stal díky 
svým činům legendou. Evropa na konci 14. století: Vše, co vybudoval Karel IV., císař římský a zároveň český král, se rozpadá. Staleté pořádky se otřásají v základech, císařův prvorozený syn a nástupce Václav 
IV. je příliš slabým panovníkem do takové doby. Přední magnát v zemi, pan Jindřich z Rožmberka, pohlcuje dvorce svobodných zemanů jeden po druhém. Ale jeden z nich se mu postaví, jeho jméno je Jan Žiž-
ka. Vášeň, vina, chtíč i pomsta se stávají hnací silou jeho boje za spravedlnost a rovnoprávnost obyčejného lidu. Historický velkofilm Petra Jákla, vypráví o počátcích husitského vojevůdce Jana Žižky, na pozadí 
bouřlivých událostí roku 1402. Uvádíme v českém znění i s českými titulky. Vstupné 140 Kč. Uvádíme ve dvou přístupnostech: Doporučené přístupnost od 12 let a Mládeži do 15 let nepřístupný.

PÁNSKÝ KLUB
Muži chtějí ženy. A někteří až moc …! Hrají Kristýna Hrušínská, Jiří Mádl, Milan Šteindler, Zdeněk Žák, Boleslav Polívka, Martin Leták, Nela Boudová, Hana Vagnerová, Jan Hrušínský, Miluše Šplechtová, Patri-
cie Pagáčová, Daniel Šváb, Petr Brukner, Dana Syslová a další. Vstupné 110 Kč, doporučená přístupnost: od 12 let.

BETLÉMSKÉ SVĚTLO
„Nic lepšího než humor proti smutku nemáme“. Film Jana a Zdeňka Svěrákových, inspirovaný třemi oblíbenými knižními povídkami Zdeňka Svěráka. Příběh o stárnoucím spisovateli Karlu Šejnohovi, kterému 
už psaní nejde jako dřív. Nedokončené povídky se mu hromadí v hlavě a jejich postavy vylézají na denní světlo, pletou se mu do života a dožadují se, aby autor pokračoval v ději…
Vstupné 100 Kč, doporučená přístupnost: od 12 let

VSTUPENKA DO RÁJE
Že se vzali, považují oba za svou největší životní chybu. Teď však musí společnými silami udělat vše proto, aby stejnou chybu neudělala jejich dcera. George Clooney a Julia Roberts v romantické komedii dokazují, 
že i podruhé se dá vstoupit do stejné řeky, i když je to to poslední, co byste chtěli udělat. Režie Ol Parker (mj. film Mamma Mia! Here We Go Again). České titulky. Vstupné 140 Kč, doporučená přístupnost: od 12 let.

JAN ŽIŽKA
Zrod vojevůdce… V hlavních rolích Ben Foster, Michael Caine, Til Schweiger, Sophie Lowe, Karel Roden a další. Uvádíme v českém znění.
Vstupné 140 Kč, mládeži do 15 let nepřístupný

PRINCEZNA REBELKA
Animované dobrodružství z jednoho království, kde se malá uličnice a rebelka začne vydávat za princeznu. České znění.
Vstupné 120 Kč, mládeži přístupný.

SLOVO
Pevně mě drž. V dobrém i ve zlém… Dobový film režisérky Beaty Parkanové sleduje příběh dvou manželů, kteří si vzájemně dali slovo, že budou stát při sobě v dobrém i zlém. Okolí a složitá doba v Českosloven-
sku na konci 60. let je ale vystavuje těžkým společenským i osobním zkouškám. V hlavních rolích excelují Martin Finger a Gabriela Mikulková. Film Slovo získal hned dvě hlavní ceny od mezinárodní poroty Fil-
mového festivalu v Karlových Varech – Cenu pro nejlepší režii a Cenu pro nejlepšího herce v hlavní roli. Vstupné 120 Kč, mládeži přístupný.

PREZIDENTKA SPECIÁLNÍ PŘEDSTAVENÍ POUZE PRO SENIORY ZA SNÍŽENÉ VSTUPNÉ
Když vás povinnosti zbaví soukromí, když vám okolnosti dají šanci a když věci nejdou tak, jak chcete… vše za vás vyřeší láska…. Kateřina Čechová, historicky první česká prezidentka, má za sebou rok v úřa-
du. Je zahlcená prací a její program je každý den nabitý k prasknutí… Aňa Geislerová a Ondřej Vetchý v hlavních rolích romantické komedie režiséra Rudolfa Havlíka, který si přízeň diváků získal již filmem Po-
hádky pro Emu. Vstupné 60 Kč, doporučená přístupnost: od 12 let.

INDIÁN
Komedie o životě zaneprázdněného finančníka Ondřeje Jonáše (Karel Roden) a jeho rodiny, do kterého vstoupí duch umírajícího indiánského náčelníka (Daniel Olbrychski). Ondřej na cestě z Ameriky přelétá 
nad rezervací, kde právě probíhá pohřeb indiánského náčelníka. Duch indiána stoupající k nebi narazí do letadla a nedopatřením se vtělí do Ondřeje. … 

1. čtvrtek v 17 h.

1. čtvrtek v 18.45 h.

2. pátek v 17 h.

2. pátek v 19 h.
5. pondělí v 19 h.

3. sobota v 15.15 h.

3. sobota v 17 h.

3. sobota v 19 h.

4. neděle v 15 h.

4. neděle v 17 h.

5. pondělí v 17 h.

6. úterý v 17 h.

6. úterý v 19 h.

7. středa v 17 h.

7. středa v 19 h.

8. čtvrtek v 17 h.

9. pátek v 17 h.

10. sobota v 15 h.

11. neděle ve 14 h.

8. čt v 19 h. CZ15+
9. pá v 19 h. CZ 15+
10. so v 17 h. CZ 12
10. so v 19.30 h. CZ 15+
11. ne v 16 h. CZ 12
11. ne v 18.30 h CZ15+
12. po v 19 h. TIT. 15+
13. út v 17 h. CZ 15+
14. st v 19 h. CZ15+

12. pondělí v 17 h.

14. středa v 17 h.

15. čtvrtek v 17 h.
16. pá 17. so v 19.30 h.
18. neděle v 18 h.

16. pá v 17 h. – CZ 15+
17. so v 17 h. – CZ 15+

17. sobota v 15 h.

19. pondělí v 19.15 h.

20. úterý v 15 h.

22. čtvrtek v 17 h.
24. sobota v 19.30 h.
26. pondělí v 19.15 h.
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soukromá bezpečnostní služba
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! AKCE !
nA nAftu A bEnzín 
pro lEtošní roK nA vEřEjné 
čErpACí stAniCi

vYuŽijtE nÁš novÝ 

nonstop 
sAMoobsluŽnÝ 

tAnKoMAt 
s MoŽností plAtbY KArtou !

50 haléřů / litr při nákupu nad 500 Kč

70 haléřů / litr při nákupu nad 1 000 Kč

90 haléřů / litr při nákupu nad 2 000 Kč

Platba hotově a s obsluhou bude pouze 
Pondělí – Pátek: 7.00 – 15.00 hodin

Sobota – Neděle: 8.00 – 12.00 hodin

CDS s.r.o. Náchod
Kladská 286, 
547 01 Náchod
www.cdsnachod.cz

Tel.: +420 725 761 401
www.cdsnachod.cz
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