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MĚSTSKÉ DIVADLO
Dr. Josefa Čížka v Náchodě

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK 
v Městském informačním centru v Náchodě, tel. 491 426 060, v Informačním centru a muzeu v Novém Městě nad Metují, tel. 491 472 119,

v Cestovním a Informačním centru v Červeném Kostelci, tel. 498 100 657, v Regionálním informačním centru v České Skalici, tel. 491 453 870
a v Info – Centrum Hronov, tel. 491 483 646.

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

Další pořady 
v Městském divadle Dr. Josefa Čížka

 uvádí v říjnu 

Police Symphony Orchestra
Hosté: Dasha a Martin Kumžák
Vstupné: 220, 200, 180 Kč
Předprodej od 18. 7. 2016

Filharmonie Hradec Králové
Michaela Fukačová – violoncello
Dirigent Andreas Sebastian Weiser
Koncert ab. cyklu – skupina „K“
Vstupné: 180, 160, 140 Kč  
Předprodej od 14. 9. 2016

Čtyři ženy Karla IV.
Hudebně literární pásmo 
s divadelními prvky
Umělecká agentura skupina Starý návrat
Představení pro školy
Omezený počet vstupenek v ceně 60 Kč
lze zakoupit před představením 
v pokladně divadla

O Šípkové Růžence
Divadelní společnost Julie Jurištové
Muzikál pro děti
Vstupné: 60 Kč
Předprodej od 14. 9. 2016

Chovej se jako člověk 
Pavel Novák
Představení pro školy
Omezený počet vstupenek v ceně 50 Kč
lze zakoupit před představením 
v pokladně divadla

Jiří Suchý, Jitka Molavcová 
a orchestr divadla Semafor
Vstupné: 350 Kč
Předprodej od 3. 5. 2016

Ještě jsou rána cítit létem
koncert k desátému výročí 
6 NaChodníku 
spojený se křtem knihy Milana Poutníka
Vstupné: 120 Kč v předprodeji, 
150 Kč na místě
Předprodej od 14. 9. 2016

Sobota
1. 10. 2016 
v 18.00 hodin

Středa
5. 10. 2016
v 19.00 hodin

Pátek
14. 10. 2016
v 9.30 hodin

Neděle
16. 10. 2016
v 15.00 hodin

Úterý
18. 10. 2016
v 9.00 hodin

Středa
19. 10. 2016
v 19.00 hodin

Čtvrtek
20. 10. 2016
v 19.00 hodin

Sobota 
22. 10. 2016

Úterý
25. 10. 2016
V 19.00 hod.

Sobota
29. 10. 2016
v 19.00 hodin

Každou středu 
od 17.00 hodin
od 18.30 hodin

Každý pátek
od 17 hod. a
od 19.45 hod.

 Den otevřených dveří Městského divadla 
Dr. Josefa Čížka v Náchodě a hotelu 
U Beránka 
Prohlídky s průvodcem v 9.30, 11.00, 
13.30 a 15.00 hodin, 
začátek u hlavního vchodu do divadla
Max. počet 20 účastníků ve skupině, 
rezervace přijímá MIC 

Pavel Ondruch: Kurtizána
Divadlo Ungelt
Představení ab. cyklu „A“ 
– Odložené představení uplynulé sezóny
Vstupné: 450, 430, 410 Kč
Předprodej od 18. 4. 2016

Sobota Eduardo De Filippo: 
Filumena Marturano
Agentura Harlekýn
Představení ab. cyklu – skupina „A“
Vstupné: 430, 410, 390 Kč 
Předprodej od 18. 7. 2016

Kurzy jógy
Pro začátečníky a mírně pokročilé
Pro pokročilé
Lektorka: Jarmilka Koudelková
Pořádá Beránek Náchod a. s.

Taneční kurzy 
Pořádá Taneční studio TAKT
manželů Štěpových
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Běh Hronov – Náchod 2016
Podzimní čas se přiblížil, příroda se 

halí do barevných odstínů a sluníčko z po-
sledních sil zahřívá vše, na co dosáhne. 
Aktivně trávit volný čas venku je v sou-
časné době trendem, ale i povinností. Ať 
už jste nadšení cyklisté nebo běžci, pej-
skaři, rodina s dětmi milující vycházky, 
podzim nabízí všem nějaké vyžití. 

Jednou z takových a zároveň i nejpres-
tižnějších akcí podzimu je kvapem se blí-
žící BĚH HRONOV – NÁCHOD, který je kaž- 
doročně pořádán Okresním sdružením 
České unie sportu v Náchodě pod zášti-
tou měst Náchod, Hronov a městyse Vel-
ké Poříčí. Svůj věhlas si tento závod zís-
kal nejen u účastníků, jejichž počet se 
každoročně zvyšuje, ale i u široké, nejen 
náchodské, veřejnosti. Fanouškovská at-
mosféra vždy dotváří úroveň sportov-
ní události a letošní ročník běhu s pořa-
dovým číslem 59 jistě zvedne tuto laťku 
o něco výše.

Sobota 22. října 2016 nabídne v závod-
ním poli, které se bude dělit hned do ně-
kolika věkových kategorií, profesionální, 
amatérské i hobby běžce. Běh je veřejným 
závodem, současně však i přeborem okre-
su Náchod mužů a žen v silničním běhu 
pro rok 2016. Absolutní vítěz závodu získá 
na dobu jednoho roku putovní „Štít měs-
ta Náchoda“. Pro okresní přeborníky bu-
dou připraveny diplomy. Závodníci umís-
tění v jednotlivých kategoriích na 1.–3. 
místě mají nárok na věcnou cenu dle své-

ho výběru. Zvláštní cenu obdrží nejstar-
ší a nejmladší účastníci závodu. Zvláštní 
cenou budou odměněni závodníci, kteří 
v den závodu slaví narozeniny nebo jme-
niny. Každý prezentovaný závodník obdr-
ží upomínkový předmět a pamětní list.

Letošní ročník doznal z důvodu velkých 
stavebních oprav na mezinárodní silnici 
z Náchoda do Polska značných změn. 

Trasa letošního ročníku závodu mu-
sela být s ohledem na dopravní situa-
ci v Náchodě a především kvůli bezpeč-
nosti účastníků závodu pozměněna. Běh 
Hronov – Náchod v letošní prodloužené 
délce na 10 km bude odstartován v 11 ho-
din na náměstí Československé armády 
v Hronově. Odtud se sportovci vydají stře-
dem města po trase ve směru Velké Poří-
čí. Po překonání velkopoříčského náměs-
tí se běžci napojí na cyklostezku vedoucí 
k hraničnímu přechodu Kudowa Słone – 
Běloves. Od hranic s Polskou republikou 
je směr běhu orientován podél toku řeky 
Metuje s cílem na Denisově nábřeží u Ob-
chodní akademie v Náchodě.

Vyhlášení výsledků a předání cen ví-
tězům proběhne v obřadní síni Městské-
ho úřadu v Náchodě kolem 13. hodiny 
za účasti představitelů pořádajících měst 
Náchoda a Hronov, městyse Velké Poříčí, 
zástupců sponzorů a pořadatele.

Na vaši účast, ať už aktivní nebo jako 
fanoušků, se těší pořadatelé!

Sonet o mlze
Ne podzimu se nepolekám
dokud své listí neozlatí
když vítr přidá vrásky řekám
v očích mám z mládí jen dým z natí

Kdybych jen věděl co mě čeká
v tom osudovém zvěrokruhu
Dálka – ta je vždy prostořeká
a jeseň – dá nám paní mlhu

Jak ta se ke mně přitulila – 
dychtivá chladná jako víla
moh jsem ji říci jenom „je t́  aime“

A pak jsem vyčet z jejích zraků
že padla také do rozpaků
– a já se šťastný loučil s létem

Libor Volný
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Zprávy 
z radnice
Rada města 29. 8. 2016
Jednání rady města se zú-
častnilo šest, později všech 
devět radních.
Číselný popis u zprávy před-
stavuje poměr hlasů při hlasování  
PRO – PROTI – ZDRŽEL SE.
 
Majetkoprávní úkony obce 

 RM souhlasila s uzavřením smlouvy 
o smlouvě budoucí o zřízení věcného bře-
mene, která se týká stavby „Náchod Jiz-
bice, splašková kanalizace II. etapa“, při 
které bude zasažena stavební parcela  
č. 16 a pozemkové parcely č. 361/1, č. 445/1,  
č. 445/2 a č. 446/3 v katastrálním území 
Jizbice u Náchoda, v délce cca 138 m. Bu-
doucí věcné břemeno bude zřízeno bez-
úplatně. 7-0-0

 RM souhlasila s uzavřením dodatku 
ke smlouvě o výpůjčce uzavřené se spol-
kem Amag z. s. Dodatkem se spolku Amag 
z.s. přenechávají do bezplatného užívá-
ní nebytové prostory v budově čp. 1759 
v Pražské ulici v Náchodě a to místnost  
č. 224 o výměře 12,1 m2 a místnost č. 225 
o výměře 12,1 m2. Vypůjčitel bude hradit 
provozní náklady. Prostory budou užívá-
ny k rozšíření spolkové činnosti v oblasti 
tvorby grafiky a dalších uměleckých tech-
nik a zároveň pro uskladnění výtvarných 
materiálů. 7-0-0

 RM souhlasila s ukončením nájem-
ní smlouvy uzavřené se společností OB-
-Eco real s.r.o., dohodou a uložila odbo-
ru správy majetku a financování jednat 
s příspěvkovou organizací Sportovní za-
řízení města Náchoda o předání restau-
race Na koupališti do správy. 8-0-0

 RM souhlasila se záměrem uzavřít 
smlouvy o smlouvách budoucích o zříze-
ní věcného břemene. Jedná se o smlouvu 
budoucí o zřízení věcného břemene pro 
plynovodní přípojku, elektro přípojku 
a smlouvu pro stavbu (akumulační nádo-
ba a tři komíny) se společností RWE Ener-
go, s.r.o., Praha. Zařízení bude uloženo 
v pozemkových parcelách města č. 110/9, 
č. 110/27 a st.p. č. 448 všechny v k. ú. Staré 
Město nad Metují. Jedná se o rekonstruk-
ci současné výměníkové stanice na sídli-
šti u nemocnice. Rada města dále ukládá 
v této souvislosti připravit smlouvu o pro-
vedení prací a způsob oprav zásahy dotče-
ných nově rekonstruovaných ploch v této 
lokalitě, která bude schválena současně se 
smlouvou budoucí o zřízení věcného bře-
mene. 8-0-0

 RM souhlasila se zveřejněním zámě-
ru přenechat Klubu vojenské historie Ná-
chod, z.s., do pronájmu část pozemkové 
parcely č. 468/3 o výměře 1 m2 v katas-
trálním území Dobrošov, za účelem umís-
tění informační tabule označující přístup 
k pevnostnímu muzeu Březinka. 8-0-0

 RM souhlasila se záměrem uzavřít 
smlouvu o zřízení věcného břemene se 
společností ČEZ Distribuce, a. s. El. kabe-
lové vedení je umístěno pod povrchem 
pozemkové parcely č. 798, č. 1142/11,  
č. 1995/3 a č. 2058/42 v místě okružní kři-
žovatky u Čedoku. Délka el. vedení umís-
těného v pozemkových parcelách je 93 m.
 8-0-0

 RM souhlasila se záměrem uzavřít 
smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věc-
ného břemene se společností ČEZ Distri-
buce, a.s. El. kabelové vedení bude umís-
těno pod povrchem pozemkové parcely  
č. 643/1, č. 643/15, č. 711/1, č. 711/3,  
č. 711/4, č. 712/1, č. 1983/1, č. 1985/2, st. p. 
č. 700, st. p. č. 701, st. p. č. 702 a st. p. č. 
729 v ulici Brožíkově a Ruské. Předpoklá-
daná délka vedení nízkého napětí umístě-
ného v pozemkových parcelách města má 
být cca 540 m. 9-0-0
Židovská obec 
– oprava domu čp. 748 9-0-0

 RM souhlasila se spoluprací se Židov-
skou obcí v Praze na rekonstrukci celé-
ho střešního pláště, oken a fasády domu 
čp. 748 a uložila odboru správy majetku 
a financování zahrnout do návrhu rozpoč-
tu 2017 investiční dotaci na rekonstruk-
ci celého střešního pláště tohoto domu 
ve výši 600.000 Kč a odboru investic a roz-
voje města zahájit spolupráci s Židovskou 
obcí v Praze na aktualizaci rozpočtu re-
konstrukce a výběrovém řízení na doda-
vatele akce za podmínky úhrady ½ sku-
tečných nákladů akce vlastníkem čp. 748.
Demontáž prvků INAS 9-0-0

 RM souhlasila s prodloužením termí-
nu demontáže informačního navigační-
ho systému (INAS) nejpozději do 31. 12. 
2016 s tím, že Město Náchod má zájem 
o odkoupení čtyř oddílů informačního na-
vigačního systému za cenu v místě a čase 
obvyklou.
Žádosti o čerpání fondu 8-0-0

 RM schválila čerpání fondu inves-
tic ve výši 138.500 Kč pro ZUŠ, Náchod.  
Finanční prostředky budou použity na ge-
nerální opravu klavírního křídla Petrof 
IV.  

 RM schválila čerpání fondu rezerv 
a rozvoje v celkové výši 93.428 Kč a pře-
vod této částky do rozpočtu příspěvko-
vé organizace Sportovní zařízení města 
Náchoda. Finanční prostředky budou po-
užity na odkoupení plaveckých pomůcek 
a vybavení od stávajícího provozovatele 
plavecké školy OS ČČK Náchod. 
Rekonstrukce chlazení zimního 
stadionu v Náchodě 8-0-0

 RM souhlasila s předložením žádosti 
o podporu z Operačního programu Život-
ní prostředí 2014-2020 na projekt „Rekon-
strukce chlazení zimního stadionu v Ná-
chodě“. 

 RM zplnomocnila Ing. Michala Kloudu, 
projektového manažera společnosti DA-
BONA s.r.o., Rychnov nad Kněžnou, zpra-
covatele žádosti o podporu, k zastupová-

ní města Náchoda, při jednání se Státním 
fondem životního prostředí ČR v tomto 
projektu. 

TELEGRAFICKY:
 RM schválila úpravu stálého svislého 

dopravního značení na sídlišti u nemoc-
nice tak, aby v návaznosti na provedenou 
výstavbu bylo uvedeno do souladu s bez-
pečností provozu. 9-0-0

 RM vzala na vědomí informace o mož-
nosti plateb platebními kartami na praco-
višti výběru správních poplatků a poplat-
ků za komunální odpad.  9-0-0

 RM schválila objednání výroby tří kusů 
dřevěných figur betlému uměleckým řez-
bářem Miroslavem Křížem, Smiřice a za-
pracování částky 120.800 Kč vč. DPH 
do rozpočtového opatření. 6-0-0

 RM neschválila záměr vybudovat disc-
golfové hřiště v Náchodě. 7-0-1

 RM vzala na vědomí vzdání se pracovní-
ho místa ředitelky MŠ Vítkova – Mgr. Mo-
niky Vaňátové a pověřila odbor sociálních 
věcí a školství vyhlášením a zajištěním 
průběhu konkursního řízení na nového 
ředitele/ředitelku od 1. 1. 2017.  8-0-0

 RM souhlasila s přijetím účelově ur-
čeného finančního daru ZŠ Komenské-
ho od společnosti WOMEN FOR WOMEN,  
o.p.s. v celkové výši 22.821 Kč v rámci pro-
jektu Obědy pro děti.  8-0-0

 RM schválila spolupořadatelství při akci 
„Den složek IZS“, která se uskuteční dne 
17. září 2016 od 9 do 18 hodin v Náchodě 
na Masarykově náměstí, Karlově náměstí 
a na parkovišti u Tepny. 9-0-0

 RM souhlasila s projektovým záměrem 
Od Adrie k Baltu – Evropská obchodní a ci-
vilizační trasa Sever – Jih a oslovením pří-
padných partnerských měst s nabídkou 
spolupráce v rámci tohoto projektu.  9-0-0

 RM schválila úpravu svislého doprav-
ního značení u školy na Babí a nákup jed-
noho signálu, který bude umístěn nad 
dopravní značkou A 12b Děti, doplněnou 
o reflexní plochu, na silnici č. III/303 4 
u školy na Babí. 9-0-0

 RM souhlasila s předloženým projek-
tovým záměrem na projekt rekonstruk-
ce prostor ZŠ Plhov a podáním žádosti 
o dotaci do 47. výzvy IROP a s uzavře-
ním příkazní smlouvy s firmou DABONA 
s.r.o. Rychnov nad Kněžnou na zpracová-
ní kompletní žádosti o dotaci. 9-0-0

Rada města 12. 9. 2016
Jednání rady města se zúčastnilo sedm, 
později osm radních.
Majetkoprávní úkony obce 

 RM souhlasila s uzavřením dodatku 
k nájemní smlouvě uzavřené na proná-
jem nebytových prostor v budově polikli-
niky čp. 738 v ulici Němcové. Dodatkem 
se s účinností od 1. 12. 2016 rozšiřuje po-
čet nájemců těchto nebytových prostorů 
o MUDr. Pavlínu Brátovou. 7-0-0

 RM souhlasila s uzavřením smlouvy 
o smlouvě budoucí o zřízení věcného bře-
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mene, která se týká stavby „Náchod-Jiz-
bice, splašková kanalizace II. etapa“, při 
níž bude kanalizačním potrubím zasaže-
na pozemková parcela č. 68 v délce cca 
1 m a zřízením kanalizační šachty o ploše 
2,6 m2. Budoucí věcné břemeno bude zří-
zeno úplatně za cenu 10.000 Kč. 7-0-0

 RM souhlasila, aby žáci Jiráskova gym-
názia Náchod bezplatně užívali pro vý-
uku tělesné výchovy hřiště v Praizlero-
vě ulici v Náchodě. Souhlas s užíváním 
hřišť se vydává na měsíc září a říjen 2016 
ve dnech pondělí až pátek v čase od 8.15 
do 15.45 hodin. 7-0-0

 RM souhlasila se záměrem uzavřít 
smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene se společností RWE 
GasNet, s.r.o.. Plynárenské zařízení bude 
umístěno pod povrchem pozemkových 
parcel č. 1835/2, č. 1835/4, č. 1838/5,  
č. 1856/10, č. 1887/2, č. 1889/3, č. 1889/4,  
č. 1889/5, č. 1889/10, č. 1889/45, č. 1894/2, 
č. 1894/21, č. 1897/2, č. 1900/1, č. 1916/11, 
č. 2039 a č. 2044 v ulici Nemastova. Plyná-
renským zařízením budou zasaženy po-
zemky města v délce cca 976,9 m. 7-0-0

 RM souhlasila se záměrem uzavřít 
smlouvu o zřízení věcného břemene se 
společností RWE GasNet, s.r.o. Plynáren-
ské zařízení je umístěno pod povrchem 
pozemkové parcely č. 2029 a č. 2034 v uli-
ci Hřbitovní a částečně v ulici U Zastáv-
ky. Plynárenským zařízením jsou zasaže-
ny pozemky města v délce 21,4 m.  
 7-0-0

 RM souhlasila s uzavřením smlouvy 
o zřízení věcného břemene se společnos-
tí ČEZ Distribuce, a.s. Věcné břemeno se 
týká nového kabelového vedení ulože-
ného pod povrchem pozemkové parcely 
č. 798, č. 1142/11, č. 1995/3 a č. 2058/42 
v místě okružní křižovatky „u Čedoku“ 
v celkové délce 93 m. Smlouva se uzavírá 
na dobu neurčitou.  7-0-0

 RM souhlasila s uzavřením smlou-
vy o smlouvě budoucí o zřízení věcné-
ho břemene se společností ČEZ Distribu-
ce, a.s. El. kabelové vedení bude umístěno 
pod povrchem pozemkové parcely města  
č. 643/1, č. 643/15, č. 711/1, č. 711/3,  
č. 711/4, č. 712/1, č. 1983/1, č. 1985/2, st.
p.č. 700, st.p.č. 701, st.p.č. 702 a st.p.č. 
729 v ulici Brožíkově a Ruské v délce cca 
540 m.  7-0-0

 RM schválila vypracování znaleckého 
posudku na cenu v místě a čase obvyklou 
na objekt čp. 1845 v ulici Zámecké. 7-0-0

 RM schválila zahájení výběrového řízení 
formou obálkové metody na prodej volné 
bytové jednotky v domě čp. 676 v Raisově 
ulici o velikosti 1+0 a výměře 28,60 m2 se 
základní cenou 310.000 Kč. 7-0-0

 RM schválila zveřejnění záměru prode-
je bytové jednotky 3+1 o výměře 70,81 m2 
v domě čp. 1971 v ulici Bílá. 7-0-0
Žádosti o čerpání fondu 7-0-0

 RM schválila čerpání fondu rezerv a roz-
voje ve výši 72.432 Kč a převod této část-
ky do rozpočtu příspěvkové organizace 

MŠ Myslbekova. Finanční prostředky bu-
dou použity na pořízení vestavěných skří-
ní na potraviny a prádlo na odloučeném 
pracovišti U Kočovny.

 RM schválila čerpání fondu rezerv 
a rozvoje a převod finančních prostřed-
ků do investičního fondu příspěvkové or-
ganizace MěSSS Marie ve výši 350.243 Kč, 
z důvodu nákupu osobního automobilu 
VW Caddy, v rámci plánované obměny 
vozového parku pečovatelské služby. Zá-
roveň rada schválila čerpání investičního 
fondu ve výši 350.243 Kč na jeho pořízení.
Konkursní řízení na ředitele/ku 
MŠ Vítkova 7-0-0

 RM jmenovala členy konkursní komise 
v konkursním řízení na MŠ Vítkova.

  RM schválila znění inzerátu včetně psy-
chologických testů a zveřejnění na úřední 
desce města, v okolních obcích, na webo-
vých stránkách města, v Náchodském de-
níku a v Náchodském zpravodaji. 
Rekonstrukce výměníkové stanice 
na sídlišti u nemocnice 8-0-0

 RM souhlasila se zvýšením komínové-
ho tělesa z plánované výšky 15 m na 30 m 
a souhlasila také s tím, že základová des-
ka pod komínem bude částečně zasahovat 
na městský pozemek parc. č. 110/26, k. ú. 
Staré Město nad Metují.
Dodávka cisternové automobilové 
stříkačky pro JSHD Náchod 8-0-0

 RM schválila uzavření smlouvy s ucha-
zečem WISS CZECH, s.r.o. se sídlem Halen-
kovice. Nabídková cena činí 6.502.419 Kč 
včetně DPH.
Geologický průzkum zřídelní 
oblasti Běloves 8-0-0

 RM vyloučila z výběrového řízení „Geo-
logický průzkum zřídelní oblasti Běloves“ 
uchazeče POŽI, s.r.o., Nové Město nad Me-
tují, pro nesplnění zadávacích podmínek.

 RM vyloučila z výběrového řízení „Geo-
logický průzkum zřídelní oblasti Běloves“ 
uchazeče V.H.S.H. s.r.o., Strakonice – Před-
ní Ptákovice, Strakonice, rovněž pro ne-
splnění zadávacích podmínek.

 RM schválila uzavření smlouvy s ucha-
zečem Stavební geologie – geoprůzkum 
České Budějovice, spol. s.r.o., České Budě-
jovice za nabídkovou cenu 4.421.340 Kč 
včetně DPH.

TELEGRAFICKY:
 RM schválila poskytnutí dotace ve výši 

15.000 Kč Klubu Montace Náchod na izo-
laci celé stropní desky a uložila odboru 
správy majetku a financování připravit 
příslušnou smlouvu o dotaci ke schvále-
ní. 7-0-0

 RM souhlasila s umístěním informač-
ních tabulí na území města Náchoda, kte-
ré budou upozorňovat na zákaz pochůz-
kového a podomního prodeje na území 
celého města a na provoz kamerového 
systému. 7-0-0

 RM schválila výjimky z počtu žáků 
na školní rok 2016/2017 v ZŠ Náchod-Pl-
hov a v ZŠ Komenského. 7-0-0

 RM souhlasila s přijetím účelově urče-
ného finančního daru ZŠ Náchod-Plhov 
od společnosti WOMEN FOR WOMEN,  
o.p.s. v celkové výši 35.800 Kč v rámci pro-
jektu Obědy pro děti. Peníze budou pou-
žity na úhradu stravného ve školní jídel-
ně pro devět žáků ze sociálně potřebných 
rodin. 7-0-0

 RM schválila nákup 12 ks publikací (De-
ník 1942–1945 – zápisky patnáctiletého 
Michala Krause, který přežil holocaust) 
pro základní školy s II. stupněm. 6-0-1

 RM schválila dotaci ve výši 5.000 Kč 
pro Městskou knihovnu Náchod, o. p. s., 
na podporu 1. ročníku projektu „Čteme 
pro Josefa Škvoreckého“, který se uskuteč-
ní dne 21. 9. 2016. 8-0-0

 RM neschválila zpětnou dotaci ve výši 
16.775 Kč pro SRPDŠ při Jiráskově gymná-
ziu v Náchodě, z.s., na 7. ročník projektu 
„Deset Deka Festival“, který se uskutečnil 
ve dnech 6.–28. 6. 2016. 7-0-1

 RM schválila změnu v pořádání akce 
Den otevřených dveří radnice tak, že bude 
pořádána jedenkrát za dva roky v sudých 
letech. 8-0-0

 RM souhlasila se záměrem vypracová-
ní podrobné studie ukončení Karlova ná-
městí a vystavením objednávky pro spo-
lečnost Space4Life. 8-0-0

Zastupitelstvo města Náchoda 
19. 9. 2016 projednalo:

 Majetkoprávní úkony obce
 Vnitřní předpis města Náchoda pro za-

dávání veřejných zakázek malého rozsa-
hu

 Rozbor hospodaření za I. pololetí 2016
 Bytové domy Harmonie I a Harmonie II 

– souhlas s provedením prací
 Dodatky ke zřizovacím listinám PO MŠ, 

Náchod, Vítkova; Sportovní zařízení měs-
ta Náchoda

 Smlouvy o poskytnutí dotací
 Smlouvy o úvěru
 „WORLD INVEST“, v.o.s. – vyúčtování 

smluvní pokuty
 Náchodská Prima sezóna
 Vyřazení dlouhodobého hmotného ma-

jetku
 Rozpočtová opatření
 Volbu přísedícího Okresního soudu 

v Náchodě
Jednání zastupitelstva města se zúčastnilo 
22 zastupitelů, 5 bylo omluveno.

Veškeré materiály pro jednání zastupite-
lů včetně návrhu usnesení k jednotlivým 
bodům najdete na adrese:
http://www.mestonachod.cz/mesto-na-
chod/zastupitelstvo/podklady.asp
Usnesení je zveřejněno na adrese:
http://www.mestonachod.cz/mesto-na-
chod/zastupitelstvo/usneseni/zastupitel-
stvo-15.asp
Záznam z jednání najdete na adrese:
ht tp://w w w.mestonachod.cz/mes-
to-nachod/zastupitelstvo/v ideo-ar-
chiv/15-19092016/
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KRONIKA narození a svatby 2016

V srpnu 2016 se narodili:
 2. 8. Lilly Ann Potocká
 5. 8. Melissa Rácová
 6. 8. Vanesa Goll
 11. 8. Tadeáš Müller
 12. 8. Anna Biltánová
  Nela Škodová
 13. 8. Eliška Lelková
 17. 8. Marek Demeter
 23. 8. Adam Rejthar
 26. 8. Rozálie Červenková
 28. 8. Daniel Plundra
 31. 8. Eliška Mohelníková
 
V srpnu byli oddáni:
5. 8.
Miloš Václavek, Náchod
Denisa Beránková, Náchod
13. 8.
Ivo Stejskal, Náchod
Pavla Šourková, Náchod

19. 8.
Vítězslav Snášel, Trutnov
Jana Světlíková, Trutnov
David Barka, Náchod
Martina Poláková, Náchod
20. 8.
Petr Trudič, Náchod
Eva Vernerová, Náchod
Martin Pošepný, Horní Radechová
Veronika Jupová, Horní Radechová
26. 8.
Jaroslav Majerský, Nové Město n. Metují
Nikola Rychterová, Nové Město n. Metují
27. 8.
Jiří Šárközi, Jaroměř
Alžběta Malá, Police nad Metují
Aleš Vondřejc, Žďárky
Dita Kuťáková, Žďárky
Michal Hanousek, Rtyně v Podkrkonoší
Karolína Staňková, Batňovice
Jan Kůrka, Náchod
Lucie Krulichová, Náchod

s přispěním pěveckého spolku HRON 
a slovem Aleše Fetterse
proběhne 2. listopadu 2016 v 17 hodin
v kostele sv. Jana Křtitele na hřbitově 
v Náchodě.

Krátká vzpomínka 
na zesnulé

V článku Kameny zmizelých pro pět ses-
ter došlo v zářijovém čísle ke dvěma ne-
dopatřením, za které se omlouvám. Na 
str. 17 byly u 1. a 2. fotografi e přehozeny 
popisky a v textu bylo nesprávně uvede-
no datum deportace Židů z Náchoda do 
Hradce Králové a následně do terezínské-
ho ghetta. Správně je 14. prosinec 1942.

Děkuji za pochopení. Alena Čtvrtečková 

Omluva čtenářům

Čas, ten všechno rychle změní.

Co bylo dnes, zítra není. 

Pozvánka na setkání
dřívějších zaměstnanců

 VZOR – výrobního družstva invalidů 

Náchod 
 Setkání se koná v sobotu 

5. 11. 2016 od 16 hod.
 ve velkém sále hotelu Vatikán 

v Náchodě. 

 Máte-li zájem se setkání účastnit, 
zavolejte prosím na č. tel.: 737 560 118,

nebo napište na e- mail: 
pro.akron.oh@email.cz 

a to do 10. 10. 2016.
 (Rezervaci počtu míst v sále je třeba 

předem oznámit.) 

Srdečně Vás zvou pořadatelky 
Zdena H. a Jana K.

tokrát připravily starší děti a zajistily tak 
pro ty mladší odpoledne plné her a hlav-
ně zábavy. Cesta plná úkolů a her končila 
v lese, kde nás již čekal oheň, na kterém 
jsme si tradičně opekli buřty. 

Podzim přinesl v Arše také personální 
změny. Od října nastoupila nová kolegy-
ně a my všichni se těšíme na další spolu-
práci a novou energii, kterou tato změna 
do Archy přinese. 

Natálie Kotopulu, SASRD Archa

Školní rok začal a v Arše jsme se opět 
začali intenzivně připravovat do školy. 
Některé z dětí mají ale letos větší ambi-
ce, a proto je čeká nesnadná práce. Chtě-
jí se totiž dostat na osmileté gymnázium 
v Náchodě a jsou rozhodnuty pro to udě-
lat maximum. Pracovníci Archy jim pro-
to podají pomocnou ruku při cestě za je-
jich cílem. 

V polovině září jsme zavzpomínali na 
prázdniny a volné dny a vyrazili s klienty 
na jejich oblíbenou výpravu. Program ten-

Začátek školního roku v Arše

JiŘÍ SUCHÝ
JITKA MOLAVCOVÁ

Orchestr divadla Semafor
pod vedením Jiřího Svobody

Předprodej v Městském informačním centru v Náchodě, tel. 491 426 060, 
v Informačním centru a muzeu v Novém Městě nad Metují, tel. 491 472 119, v Cestovním a Informačním centru v Červeném Kostelci, tel. 498 100 657, 

v Regionálním informačním centru v České Skalici, tel. 491 453 870 a v Informačním centru Hronov, tel. 491 483 646. 
Další informace na www.beraneknachod.cz

Městské divadlo Dr. Josefa Čížka v Náchodě, BERÁNEK Náchod a. s. 

Vstupné: 350 Kč 

Středa 19. října 2016 v 19.00 hodin 
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INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM 
neboli IZS, to jsou Hasiči, Policie, Zá-
chranná služba, ale také Městská policie, 
havarijní a pohotovostní služby i mnohé 
zapsané spolky a obecně prospěšné spo-
lečnosti. Za posledních 10 let zasahova-
li na Náchodsku policisté a profesionální 
hasiči společně u 7 tisíc událostí, profesio- 
nální hasiči a záchranáři ZZS společně  
u 3 tisíc událostí.

Zcela bez nadsázky lze říci, že v sobo-
tu 17. 9. 2016 od deváté hodiny ranní až 
do 17. hodiny odpolední v Náchodě všech-
na volná prostranství tyto složky IZS úpl-
ně opanovaly. Ve spolupráci s městem 
Náchod náchodští policisté a hasiči při-
pravili zábavný, poutavý, náročný i pouč-
ný program, při kterém společně oslavili 
25. výročí Policie ČR a 45. výročí Hasič-
ského záchranného sboru na Náchodsku.

Na Masarykové náměstí si lidé moh-
li prohlédnout nejmodernější techniku, 
od policejních aut přes motorky, čtyřkol-
ky, jízdní kola, až po pojízdnou kriminali-
stickou laboratoř nebo člun. Hasiči na ná-
městí neváhali postavit nejen klasickou 
cisternu či žebřík, ale i protichemický de-
kontaminační stan, či kontejnery se spe-
ciálním vybavením pro mimořádné udá-
losti a neštěstí hromadného charakteru. 
V případě náhlého kolapsu by byli oka-
mžitě ošetřeni osádkami plně vybavených 
sanitních vozidel, kam se mohli podívat 
samozřejmě i zcela zdraví.

Kromě technické výbavy však ještě 
všichni přidali to podstatné, a sice lidský 
um, profesionalitu a souhru všech složek. 
Tato souhra pak nejvíc vynikla při dyna-
mických ukázkách. Pronásledování ne-
bezpečného zločince a jeho zneškodnění 
v autě, na volném prostranství i v bu-
dově, hašení požáru, útok demonstran-
tů a následná policejní reakce, ošetření 
raněných, výcvik policejních psů a poli-
cejních koní, to vše mohli sledovat divá-
ci, kteří se přišli podívat na prostranství 
u bývalé Tepny.

Zkrátka nepřišly ani děti. Na Karlo-
vě náměstí si mohly vyzkoušet, jak jim 
to půjde při střelecké přípravě na optické 
střelnici, jak umějí jezdit mezi překážka-
mi, i jestli znají dopravní předpisy. Rych-
lost běhu jim na vymezené trati změřil 
policejní radar. Tentokrát dopravní poli-
cie ale nedávala pokuty, ba naopak, každý 
běžec dostal diplom, na kterém se mohl 
pochlubit údajem, jak rychle běhá. Nej-
rychlejší čas, kterého dosáhl jeden z běž-
ců, dosáhl 27 km/h.

Na hlavním náměstí se za velkého zá-
jmu veřejnosti přesně v poledne uskuteč-
nil slavnostní ceremoniál udílení medailí, 
kdy vybraní policisté, hasiči a záchraná-
ři byli přede všemi z rukou vedoucích 
funkcionářů Královéhradeckého kra-

Zábava, poučení i respekt
Den Integrovaného záchranného systému v Náchodě v sobotu 17. 9. 2016

je, plk. JUDr. Davida Fulky za Policii ČR, 
plk. Ing. Františka Mencla za Hasičský zá-
chranný sbor a Jana Birke, starosty Ná-
choda odměněni za svou profesionálně 
odváděnou práci. Téměř třicítce vyzna-
menaných se dostalo ode všech přihlíže-
jících zaslouženého potlesku. Slavnostní 
ceremoniál pak vystřídal koncert pro nej-
menší návštěvníky.

Maxim Turbulenc dětem zpěvem a hra-
vou formou osvětlili, jak se chovat na sil-
nici, na chodníku, nebo třeba na kole. 
Jejich „Dopravní zpívánky“ nenechaly ni-
koho v klidu, a to bylo dobře. Odpolední 
program hned pokračoval dalšími aktivi-
tami. Na pódium přinesli hasiči veslova-
cí trenažéry a přihlášená 4členná druž-
stva svedla mezi sebou souboj o Pohár 
starosty ve veslování štafet na 2.000 me-
trů. O vítězství se mezi sebou utkali hasi-
či, policisté, strážníci i dívčí družstvo ha-
siček. Po nich následovali jednotlivci z řad 
bezpečnostních složek i diváků. Veslařské 
trenažery se pak těšily velkému zájmu do-
spělých i dětských návštěvníků až do kon-
ce celého dne. Která štafeta či jednotlivec 
„ujede“ danou vzdálenost nejrychleji ale 
vlastně nebylo to nejpodstatnější. Výtě-
žek ze startovného totiž organizátoři dne 
věnovali prostřednictvím organizace Po-
pálky o.p.s. na léčení paní Jarmily Zelené 
z Náchoda, ženy popálené v autě při tra-
gické události.

Velkou radost a chvíle plné dojetí ne-
skrývali sami dárci při předávání šeku 
statečné ženě, která si osobně přišla 
na pódium dar převzít. Oporu jí ochotně 
poskytli dva bodyguardi z řad dopravních 
policistů. Paní Zelená nakonec dostala 
šeky dva, jeden z výtěžku Dne IZS, kte-
rý činil více než 19.000 Kč a druhý z ru-
kou ředitelky Popálek, paní Jany Lacinové, 
který zviditelnil sumu vybranou za dobu 
založení účtu do současnosti. Zdůraznila 
přitom, že částku, která k sobotnímu dni 
přesáhla 340.000 Kč, vybrali mezi sebou 
lidé z Náchodska a okolí.

Samotný den záchranných složek IZS 
zakončil hostitel celé akce, náchodský 
starosta, jemuž patří velký dík za to, že 
poskytl prostory města a maximálně 
podporoval organizátory celé akce. Za or-
ganizátory děkujeme všem, kteří se podí-
leli na realizaci, hostům i návštěvníkům.

INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM. 
Jsme tady pro Vás. Vážíme si toho, že jste 
s námi přišli oslavit 45 let profesionálních 
hasičů na Náchodsku a 25 let Policie Čes-
ké republiky.

por. Mgr. Eva Prachařová
Foto: Policie ČR, Tomáš Šrejber, 

Michal Fanta
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Říjnová výročí
1. října 1946 byl v Norimberku vyne-
sen rozsudek nad německými váleč-
nými zločinci. Deset nejvýznačněj-
ších bylo pak 16. října popraveno.
2. října 1886 se narodil odbojář Josef 
Půlpánx), jedna z obětí řádění SS v Bě-
lovsi 9. května 1945.
5. října 1936 se narodil poslední čes-
koslovenský a první český prezident 
Václav Havelx). V Náchodě v Berán-
ku pobýval mj. při natáčení fi lmu Od-
cházení.
7. října 1906 se na Kramolně narodil 
známý malíř, ale i významný sbor-
mistr EmilTylšx). Celý život působil 
v Náchodě.
11. října 1716 byl vysvěcen náchod-
ský kostel sv. Michaela.
15. října 1926 se konal v Beránku 
koncert naší nejslavnější sopranist-
ky Emy Destinnové, kterou známe 
mj. z dvoutisícové bankovky. Na kla-
vír ji doprovázel hudební skladatel 
Jindřich Jindřich. 
15. října 1946 se narodil bývalý sta-
rosta města Ing. Oldřich Čtvrtečka. 
Zemřel letos 25. února. 
18. října 1946 zemřel sochař Ladislav 
Šaloun.
18. října 1971 náhle zemřel dirigent 
a hudebník Pavel Bayerle, mj. jedna 
z hlavních postav (Benno) Škvorecké-
ho Zbabělců.
19. října 2006 zemřela prof. Hilda 
Prislingerováx), významná klavíris-
tka, učitelka náchodské ZUŠ
23. října 1526 byl českými stavy zvo-
len za českého krále Ferdinand I. 
Habsburský. Touto nešťastnou vol-
bou začala u nás vláda Habsburků, 
kterým Češi nikdy nepřirostli k srd-
ci. Trvala téměř čtyři sta let.
24. října1936 zorganizovala náchod-
ská odbočka Družstevní práce lite-
rárně debatní večer se spisovateli 
Vladislavem Vančurou, Karlem No-
vým, Jaromírem Johnem a Františ-
kem Halasem. (Ten se narodil 3. říj-
na 1901.)
25. října 1976 zemřel herec Eduard 
Kohout. Mohli jsme ho vidět i u nás 
v Náchodě.
27. října 1926 se narodil v Náchodě 
Ing. Theodor Lokvencx), znalec Krko-
noš i Jestřebích hor, odborník na les-
ní hospodářství. 
28. říjen – den vzniku Českosloven-
ské republiky si připomínáme každo-
ročně. Před 130 lety, 28. října 1886 
byla odhalena Socha svobody, sym-
bol Spojených států, ale i obecně 
symbol demokracie a práva.
30. října 1946 se narodil výtvarník 
Zdeněk Halíř.

(AF)

Katolický kněz a historiograf Náchoda 
Josef Myslimír Ludvík měl letos obě „ku-
latá“ jubilea. Narodil se 22. dubna 1796 
v Dolanech u Jaroměře a zemřel 1. led-
na 1856 na maloskalické faře. Vedle zá-
sadního díla Památky hradu, města i pan-
ství Náchoda i vlastníkův jeho, které vyšlo 
až posmrtně v roce 1857 péčí jeho přítele 
a kolegy P. Jana Karla Rojka, napsal i po-
zoruhodný cestopis o Krkonoších. Navští-
vil je koncem léta roku 1823 „ve společ-
nosti akademického malíře Josefa K.“ To 
bylo P.Ludvíkovi sedmadvacet. Nechali se 
dovézt „z Náchoda přes Kostelec, Oupici 
a Trutnov roztomilým oudolím po levém 
břehu oupském až k Maršendorfu.“, tj. 
Hornímu Maršovu. Odtud putovali něko-
lik dní pěšky po horách. Dvakrát vystou-
pili na vrchol Sněžky, aby viděli východ 
slunce. „Viděli jsme prvního dne strašli-
vý rozbroj mlhavého studeného jitra, dru-
hého pak dne vznešený slunce východ.“ 
Svou cestu i dojmy popsal podrobně v tex-

Krkonoše roku 1823 očima náchodského kněze

Koncem června vyšlo 52. číslo vlasti-
vědného sborníku kraje Aloise Jiráska, 
Boženy Němcové a bratří Čapků Rodným 
krajem. Na jeho obálce najdeme reproduk-
ce dvou prací Jaroslava City, připomína-
jící jeho nedožité 90. narozeniny, uvnitř 
pak dokončení jeho vzpomínkového vy-
právění Rošťáci z Vysokova. Toto číslo ob-
sahuje opět na tři desítky textů, Náchod 
v něm reprezentují tři závažné příspěv-
ky. Věra Tomanová a Věra Vlčková se vě-
nují osobnosti JUDr. Jana Chudoby, který 
byl ve Velké encyklopedii osobností Ná-
choda poněkud dehonestován. (Byla mu 
věnován a pozornost i v pořadu Reporté-
ři ČT.) Richard Švanda seznamuje s dnes 
už pozapomenutými důsledky první svě-
tové války – španělskou chřipkou, obecně 
i v Náchodě. Klára Lukášová píše o posled-
ních dnech kastellologa F. A. Hebera v Ná-
chodě (je pohřben na zdejším hřbitově). 
Je také autorkou pozoruhodného „Malého 

tu Myslimír po horách krkonošských putu-
jící, který otiskl v červenci 1824 časopis 
Čechoslav. Letos, po téměř dvou stole-
tích, vyšel text poprvé knižně v liberec-
kém nakladatelství Bor dr. Evy Koudel-
kové v pečlivé grafi cké úpravě s řadou 
dobových zobrazení a osmi kvalitními 
reprodukcemi barevných dobových ob-
razů. Dr. Koudelková v knížce podrobně 
komentuje i některé „české“ názvy, které 
P. Ludvík v textu vytvořil, protože tehdy 
ještě neexistovaly, a vysvětluje i další poj-
my dnes značně nesrozumitelné. Pozoru-
hodná je její studie v závěru knížky o do-
bových kontextech „cestopisů“, zejména 
krkonošských. 

 Je záslužné připomínat lidi, kteří „za-
nechali stopu“, kteří byť v minulosti už 
poměrně dávné dělali o hodně více, než 
museli, seznamovat se s jejich odkazem. 
Tomu knížka významně poslouží, ale po-
těší zejména všechny milovníky Krkonoš. 

(AF)

nahlédnutí do rodinného života na zám-
ku Ratibořice za éry Schaumburgů“ s vy-
užitím vzpomínek Jiřího Gutha-Jarkov-
ského. Pozornost je v čísle věnována také 
parapsychologovi Břetislavu Kafkovi (Oto 
Hepnar, František Drahoňnovský), účas-
ti pozdějšího polního maršála a německé-
ho prezidenta von Hindenburga v „šesta-
šedesáté“ (Petr Hnyk), roku 1945 v okolí 
Vysokova (Jiří Stach) nebo našemu regio-
nu v průvodci z roku 1827 (Aleš Fetters). 
Jsou tu i další pozoruhodné články; snad 
jen text Martiny Bittnerové nazvaný Bo-
žena Němcová by se hodil spíše do perio-
dika jiného typu. 

 Sborníček Rodným krajem vychází 
dvakrát ročně, obvykle v červnu a v pro-
sinci. Číslo je i tentokrát na obvyklých pro-
dejních místech, díky příspěvkům měst, 
obcí a dalších subjektů za pouhých 30 Kč.

(AF)

Vyšlo již 52. číslo sborníku Rodným krajem

Vážení přátelé obce Stroužné,
po rekonstrukci interiéru evangelického 
kostela ve Stroužném vás zveme na var-
hanní koncert, který se bude konat v so-
botu 15. října 2016 od 14.00 hodin. Varha-
níkem bude vysokoškolský student Tomáš 
Weissar z Machova. V kostele, který bude 
přístupný již od 13.00 hodin, bude malá 
výstavka z historie obce. Budou přítom-
ny zasvěcené osoby, pamětníci a rodáci, 
kteří rádi zodpovědí případné dotazy. Zá-
jemci si budou moci zblízka prohlédnout 
varhany, hodinový stroj a originály evan-
gelických matrik vedených od roku 1830.
Za sdružení Pumpa Malá Čermná srdečně 
zve Eva Pumrová +420 602 839 374

POZVÁNKA na koncert do Stroužné
Za Kolegium Kościelne w Pstrążnej Prezes 
Wioleta Suzańska, tel. +48 748 666 024
(Doufáme, že oprava kostela bude hotova. 
Pro jistotu doporučujeme ověřit si konání 
koncertu telefonicky.)
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Historické domy ve městě
10. Dům čp. 247 Základní umělecká škola

Na nároží Tyršovy a Zámecké ulice se tyčí novotou svítící dům 
čp. 247, ve kterém v současné době sídlí Základní umělecká ško-
la, a který nás zaujme svou novorenesanční architekturou a fres-
kovou výzdobou. 

Na jeho místě, již za městskými hradbami na tzv. Krajském 
předměstí, stál minimálně od 1. poloviny 18. století zděný obyt-
ný dům s bedněným zdobeným štítem, jehož polovina přiléha-
la k předbraní Krajské nebo též Pražské brány. To bezprostřed-
ně navazovalo na bránu a chránilo prostor mezi ní a příkopem, 
vstup do předbraní, původně s padacím mostem, se patrně nazý-
val menší bránou městskou. Po zboření předbraní někdy koncem 
18. století zůstal jeho zbytek s kouskem příčné hradby součás-
tí domu s původním čp. 84 a nesl pavlač jednopatrové poloviny 
domu. Ten sloužil hlavně místním řemeslníkům, podle dochova-
ných zmínek z první poloviny 18. století se zde zřejmě provozo-
valo barvířství. Alespoň dne 21. 5. 1748 koupil dům Jan Frydrych 
za 620 zl. od svého otce Václava Frydrycha, pláten barvíře. Ná-
sledně se tu střídali další majitelé a s nimi i řemesla. Za mydlá-
ře Antonína Kohla byl dům čp. 84 na Krajském předměstí značně 
zadlužen, a proto byl na něho 6. 8. 1784 uvalen tzv. právní „ob-
stavuňk“. Následně byl několikrát „licitován“, až 1. 10. 1817 zapsal 
jeho koupi zdejší měšťan Ignác Dušánek. Ten tu provozoval jir-
chářské řemeslo. Jeho vnučka Aloisie Dušánková dne 27. 6. 1900 
prodala dům s pozemky za kupní cenu 17 000 korun Občanské 
záložně v Náchodě, zastoupené ředitelem JUDr. Josefem Čížkem 
a pokladníkem Aloisem Burešem ml.

K témuž datu zmíněná záložna odkoupila ještě sousední 
dům čp. 95 (původně čp. 83 Jana Maliny) na Krajském předměs-
tí od Lefmana Goldschmieda za částku 11 200 korun a část za-
hrady od sousedního domu čp. 63 ve městě od manželů Kašpa-
rových za cenu 9000 korun. Takto vzniklý 
pozemek byl určen k postavení nové repre-
zentativní budovy Občanské záložny, kte-
rá byla založena na podnět učitele Antoní-
na Pecolda již v r. 1861. Přestože jí svěřené 
jmění na přelomu 19. a 20. století přesáhlo 
1 100 000 zlatých, sídlila v nevyhovujících 
prostorách soukromého domu čp. 62. Po za-
koupení uvedených nemovitostí za celkovou 
sumu 18 600 zl. byla vypsána veřejná soutěž 
na projekt nového záloženského domu. Do-
šlo celkem 23 návrhů, porota udělila 1. cenu 
architektovi Antonínu Turkovi, městskému 
inženýrovi Královských Vinohrad (dnes část 
Prahy), 2. cenu získal společný návrh archi-
tektů Václava Vejrycha a Vojtěcha Pikla (Pick-
la) ze stejného města. Mezitím byla řešena 
demolice domů čp. 246 a 247, která započa-
la 4. 9. 1900. Nakonec byli vypracováním de-
tailních plánů a stavebním dozorem pověře-
ni architekti Vejrych a Pikl, provedení stavby 
a vypracování rozpočtu ve výši 111 342 korun 
bylo zadáno místnímu staviteli Janu Svobo-
dovi, náchodským firmám byla zadána i vět-
šina řemeslnických prací. Stavební povole-
ní bylo vydáno 3. 10. 1900, samotná stavba 
byla zahájena 15. 3. 1901 kopáním základů, 
přičemž byly nalezeny zbytky hradeb v tzv. 
parkánu a v hloubce asi 8 m vykopána lidská 
lebka. Stavba následně rychle pokračovala, 
byla dokončena 15. 10. 1902 a téhož dne ko-
laudována. 

Slavnostní zahájení úřadování záložny 
v nových prostorách se uskutečnilo 4. 12. 

1902. Náchod byl obohacen o další dominantu, když mohut-
ná dvoupatrová novorenesanční budova na půdorysu písme-
ne V byla na nároží opatřena věží s vysokou dlátkovou stře-
chou, zakončenou osmibokou vížkou s lucernou a bání. V horním 
patře věže jsou umístěny hodiny rámované figurální štukovou 
kompozicí od budoucího významného sochaře Antonína Máry 
(1877–1946) z Prahy představující alegorii Mládí (žena s kvetou-
cím stromem) a Stáří (stařec s přesýpacími hodinami a pahýlem 
stromu). První patro věže bylo dále členěno arkýřem na dvou 
konzolách a její fasáda ornamentálními a psaníčkovými sgrafity. 
Ta jsou i na obou bočních fasádách zakončených bohatě členěnou 
atikou a obloučkovými štíty na obou koncích. Nejvýraznější vý-
zdobou je však šest barevných figurálních fresek v prvním patře. 
Na západní straně alegoricky zobrazují Průmysl, Orbu a Obchod, 
na východní straně námětově vycházejí z dějin města Náchoda 
a zobrazují zleva: Jiří z Poděbrad v Náchodě 22. dubna 1456, Ná-
chodští exulanti 1627 a Švédové před Náchodem 26. července 
1639. Autorem námětů těchto fresek je významný zdejší histo-
riograf Jan Karel Hraše, autory výtvarného ztvárnění všech fre-
sek jsou bratři Jaroslav (1869–1917) a Karel (1871–1939) Špillaro-
vi, původem z Plzně. 

Interiér budovy obsahoval zprvu 66 místností; v přízemí byly 
v západním křídle úřadovny záložny a v jižním křídle čtyři krá-
my, v obou patrech pak po dvou luxusních čtyřpokojových by-
tech. Jeden z nich v prvním patře obýval ředitel záložny a sta-
rosta města JUDr. Josef Čížek. Nejvýznamnějším interiérem je 
šestiboká schodišťová hala zaklenutá hvězdovou klenbou se štu-
kovými žebry zakončenými jednoduchými konzolami. Občan-
ská záložna působila v nezměněných prostorách až do poloviny  
30. let 20. století, kdy již přestaly vyhovovat. Proto byl v roce 1935 

pověřen architekt prof. Adolf Erben návr-
hem na jejich úpravu a rozšíření a počátkem 
r. 1937 vyžádáno stavební povolení. Mezitím 
byly zdejším malířem Antonínem Brunnerem 
opraveny podle původních kartonů všechny 
fresky. Definitivní projekt přestavby byl vy-
pracován až v prosinci 1937 a realizován do  
17. 8. 1938. Při této přestavbě byly zrušeny 
dva krámy v nároží, jejich zdivo nahraze-
no železobetonovými sloupy a nový rozsáh-
lý prostor (dnešní výstavní síň Regionálního 
muzea) byl využit pro nové úřadovny zálož-
ny. Byl vybudován také nový moderní předlo-
žený vstup z nároží obložený černým skleně-
ným obkladem a vstupní schodiště. 

Po zrušení Občanské záložny v roce 1948 
byly v přízemí úřadovny Okresní spořitelny 
a záložny a v patrech Okresní národní pojiš-
ťovny. V letech 1952–1957 byla budova v ma-
jetku Revolučního odborového hnutí, úřadov-
ny pojišťovny byly nahrazeny již od počátku 
Okresní vojenskou správou. Další oprava fa-
sády a fresek proběhla kolem roku 1975.  
Od 80. let 20. století dochází k postupné změ-
ně funkce objektu – spořitelnu nahrazuje vý-
stavní síň muzea a úřadovny bývalé vojen-
ské správy jsou po roce 2005 určeny pro nové 
umístění Základní umělecké školy. Budova 
byla za tímto cílem převedena do majetku 
města, prohlášena kulturní památkou a v le-
tech 2008–2011 nákladně přestavěna a při-
stavěna při zachování všech cenných histo-
rických detailů. 

 PhDr. Jaroslav Čáp – Mgr. Jan Čížek
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 v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o ob-
cích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením  
§ 166 odst. 2 zákona č. 56 1/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyš-
ším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 

KONKURSNÍ ŘÍZENÍ
na obsazení pracovního místa ředitele/ky

Mateřská škola, Náchod, Vítkova 304
s nástupem od 1. 1. 2017

Předpoklady pro výkon činnosti ředitele/ky: 
 vzdělání a pedagogická praxe dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pra-
covnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

 znalost problematiky řízení ve školství a školských předpisů,
  občanská a morální bezúhonnost,
 dobrý zdravotní stav.

Obsahové náležitosti přihlášky:
 úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom včetně 
vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, případně maturitní vysvědčení), 

 originály nebo ověřené kopie dokladů o průběhu zaměstnání a délce pedagogic-
ké praxe včetně uvedení pracovního zařazení (např. pracovní smlouvy, potvrze-
ní zaměstnavatelů atd.)

 strukturovaný profesní životopis,
 koncepce rozvoje školy (max. 2 strany strojopisu),
 výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců),
 originál, popř. ověřená kopie lékařského potvrzení o zdravotní způsobilosti  
k výkonu činnosti ředitele školy (ne starší 3 měsíců).

Součástí konkursního řízení budou psychologické testy uchazečů.
Přihlášky s výše uvedenými doklady doručte nejpozději do 4. října 2016 na 

adresu: Městský úřad Náchod, odbor sociálních věcí a školství, Masarykovo ná-
městí 40, 547 01 Náchod. Obálku označte „KONKURS – NEOTVÍRAT“.

Městské informační centrum hledá do 
svého kolektivu kolegyni/kolegu na výpo-
moc (dohoda o provedení práce) – jedná se 
hlavně o dny pátek–neděle. 
Požadujeme:
– orientování se v problematice cestov-
ního ruchu
– aktivní znalost AJ a další jazyk výhodou 
– zájem o kulturní a sportovní dění v re-
gionu

Nabízíme pestrou práci s přímým kon-
taktem s lidmi, spolupráci na připravova-
ných akcích a projektech, praxi v oboru 
cestovního ruchu.

Životopisy zasílejte na níže uvedený 
email nejdéle do 10. října 2016. 

V případě zájmu nebo pro více infor-
mací kontaktujte p. Romana Touška, ve-
doucího odboru kultury, sportu a cestov-
ního ruchu, Městského úřadu v Náchodě 
tel. 491 405 287, e-mail: r.tousek@mestona-
chod.cz.

Nabídka práce 
vhodná pro studenty VŠMěsto Náchod, Masarykovo náměstí 40

vyhlašuje 

Upozornění 
na změnu v harmonogramu svozu objemného rostlinného odpadu ze zahrad (větve, listí, tráva atd.) v roce 2016:
Stanoviště Čas      Datum      
Běloves – k Brodu 15.00 4. 4. 18. 4. 2. 5. 16. 5. 30. 5. 13. 6. 5. 9. 19. 9. 3. 10. 17. 10. 31. 10. 14. 11.
Železniční kolonie 16.00 4. 4. 18. 4. 2. 5. 16. 5. 30. 5. 13. 6. 5. 9. 19. 9. 3. 10. 17. 10. 31. 10. 14. 11.
Běloves – Na Horním konci 17.00  18. 4.  16. 5.  13. 6.  19. 9.   17. 10.  14. 11.
Branka – Veterinární st. 15.00 5. 4. 19. 4. 3. 5. 17. 5. 31. 5. 14. 6. 6. 9. 20. 9. 4. 10. 18. 10. 1. 11. 15. 11.
Drtinovo náměstí 16.00 5. 4. 19. 4. 3. 5. 17. 5. 31. 5. 14. 6. 6. 9. 20. 9. 4. 10. 18. 10. 1. 11. 15. 11.
Dobrošovská x Šafaříkova 15.00 6. 4.  20. 4. 4. 5. 18. 5. 1. 6. 15. 6. 7. 9. 21. 9. 5. 10. 19. 10. 2. 11. 16. 11.
Vojanova (u trafa) 16.00 6. 4. 20. 4. 4. 5. 18. 5. 1. 6. 15. 6. 7. 9. 21. 9. 5. 10. 19. 10. 2. 11. 16. 11.
V Zátiší 17.00  20. 4.  18. 5.  15. 6.   21. 9.   19. 10.  16. 11.
Klínek – prodejna 15.00 7. 4. 21. 4. 5. 5. 19. 5. 2. 6. 16. 6. 8. 9.  22. 9. 6. 10.  20 . 10. 3. 11. 18. 11. v 9.00 h.
Sokolská (u Vatikánu) 16.00 7. 4. 21. 4. 5. 5. 19. 5. 2. 6. 16. 6. 8. 9. 22. 9. 6. 10. 20. 10. 3. 11. 18. 11. v 10.00 h.
Koupaliště 15.00 8. 4. 22. 4. 6. 5. 20. 5. 3. 6. 17. 6. 9. 9. 23. 9. 7. 10. 21. 10. 4. 11. 19. 11. v 11.00 h.
Za Kapličkou (u rybníka) 16.00 8. 4. 22. 4. 6. 5. 20. 5. 3. 6. 17. 6. 9. 9. 23. 9. 7. 10. 21. 10. 4. 11. 19. 11.
Malé Poříčí (u zastávky) 17.00  22. 4.  20. 5.  17. 6.   23. 9.  21. 10.  19. 11.
Babí – Truhlářská x Jabloňová 17.00       9. 9.  7. 10.  4. 11. 

Dovolujeme si Vás informovat o změně 
otevírací doby našeho Infocentra od říj-
na do dubna. Od 1. 10. do 30. 4. budeme 
mít otevřeno po–pá 9–12, 12.30–17 hod,  
so–ne 8–13 hod.

Ještě jedno upozornění na závěr – zim-
ní vydání novin Kladského pomezí bu-
deme mít u nás v Infocentru od čtvrtka 
20. 10. 2016.

UPOZORNĚNÍ 
Z INFOCENTRA

Vážení voliči,
dovolujeme si Vám připomenout, že se blíží termín voleb 
do zastupitelstev krajů. Volby se budou konat v pátek dne 
7. října od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu dne 8. října 2016 
od 8.00 do 14.00 hodin. Již v těchto dnech by postupně všem 
voličům měly na adresu trvalého pobytu dorazit sady voleb-

Volby do zastupitelstev krajů 
konané dne 7.–8. 10. 2016

ních lístků jednotlivých volební stran a uskupení, ze kterých 
si budou moci vybírat své favority. Voliči volí ve volebních 
místnostech podle místa svého trvalého pobytu, případně 
v rámci kraje na voličský průkaz. Volební místnosti pro voli-
če v Náchodě zůstávají beze změn. Pokud si nejste jistí, pod 
jakou volební místnost spadá adresa Vašeho trvalého poby-
tu, informujte se prosím na úředních deskách města nebo 
na www.mestonachod.cz, kde je vyvěšeno Oznámení o datu 
a místu konání voleb.
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Finanční úřad pro Královéhradecký 
kraj upozorňuje podnikatele a jejich zá-
stupce, že od 1. 9. 2016 lze žádat o vydání 
přihlašovacích údajů potřebných pro evi-
dování tržeb. 

Získání přihlašovacích údajů je prv-
ním a důležitým krokem k evidenci tr-
žeb. Je důležité, aby podnikatelé, nebo 
jejich zástupci, nenechali podání žádos-
ti na poslední chvíli. Přestože jsou územ-
ní pracoviště na vydávání těchto údajů 
připravena, nemůžeme vyloučit případ-
né fronty s blížícím se prosincem. Přijď-
te tedy včas!

Žádost o autentizační (přihlašovací) 
údaje k evidenci tržeb je možné podat 
pouze dvěma způsoby, a to buď elektro-
nicky, prostřednictvím Daňového portá-
lu (EPO žádost) s využitím přihlašovacích 
údajů do datové schránky (tj. s ověřenou 
identitou osoby způsobem, kterým se lze 
přihlásit do její datové schránky), nebo 

Územní pracoviště fi nančních úřadů 
již vydávají přihlašovací údaje k evidenci tržeb

osobně (ústně do protokolu) na kterém-
koliv územním pracovišti fi nančního úřa-
du v době úředních hodin (pondělí a stře-
da od 8–17 hod, v úterý a ve čtvrtek od 
8–15.30 hod a v pátek od 8–14 hodin). 

Ostatní způsoby podání žádosti, např. 
podepsané ZAREP či zaslané prostřednic-
tvím datové schránky nejsou podporova-
né zákonem.

Od 1. 12. 2016 nastupuje první fáze evi-
dence tržeb a evidovat budou podnikate-
lé s NACE činností ubytovací a stravova-
cí služby (více informací na www.etrzby.cz). 
V působnosti Finančního úřadu pro Králo-
véhradecký kraj by mělo v této první fázi 
začít evidovat cca 11 tisíc fyzických osob 
a cca 2 300 právnických osob. Za prvních 
čtrnáct dní bylo správci daně v Králové-
hradeckém kraji vydáno 190 přihlašova-
cích údajů. 

Romana Barešovátisková 
mluvčí FÚ pro Královéhradecký kraj

byla událost, kterou v sobotu 10. 9. 2016 
pořádali červenokostelečtí nadšenci 
pro začátečníky i pokročilé jakéhokoliv 
věku a pohlaví zajímající se o posilová-
ní s vlastní vahou. Celý workshop vedl 
zkušený coach a reprezentant SVK Mar-
tin Viedenský, který za námi přijel z Bra-
tislavy. Workshop, kterého se zúčastnilo 
18 nadšenců, se konal na plhovském ČEZ 
revolution workout parku v Náchodě. Ce-
lodenní program byl rozdělen do čtyř růz-
ných lekcí:
1.  Jak správně posilovat s vlastní vahou   
 (základy kalisteniky)
2.  Muscle up 
3.  Front/back lever
4.  Handstand (stojka)

Akce měla veliký úspěch a už teď se 
všichni těšíme na další ročník.

STREET WORKOUT 
– CALISTHENICS WORKSHOP NÁCHOD

Máte doma plné skříně starého ob-
lečení po mamince či babičce a je 
Vám líto ho jednoduše vyhodit? 
Město Náchod ve spolupráci s Regi-
onálním muzeem v Náchodě pořá-
dá sbírku dobového oblečení tedy 
mužských a ženských šatů a doplň-
ků z období protektorátu. 

Máme zájem o letní i zimní obleče-
ní, pracovní i vycházkové oblečení, 
plavky, doplňky, spodní prádlo, klo-
bouky, kabelky, boty apod.

Oblečení můžete přinést na schůz-
ku s restaurátorkou textilu paní Zu-
zanou Červenkovou a kurátory mu-
zea.

KDY: 18. 10. 2016 (15.00–16.00)
KDE: v přednáškovém sálu muzea 
v 1. patře Staré radnice (čp. 1) na 
Masarykově náměstí v Náchodě

Za Váš zájem a podporu předem dě-
kujeme!
více informací: 
www.muzeumnachod.cz
Regionální muzeum v Náchodě 

Oblékněme Dannyho 
a jeho slečny

Předprodej v Městském informačním centru v Náchodě, tel. 491 426 060, 
v Informačním centru a muzeu v Novém Městě nad Metují, tel. 491 472 119, v Cestovním a Informačním centru v Červeném Kostelci, tel. 498 100 657, 

v Regionálním informačním centru v České Skalici, tel. 491 453 870 a v Informačním centru Hronov, tel. 491 483 646. Další informace na www.beraneknachod.cz

Městské divadlo Dr. Josefa Čížka v Náchodě, BERÁNEK Náchod a. s. 

Vstupné: 230 Kč v předprodeji, 250 Kč na místě 

Čtvrtek 3. listopadu 2016 v 19.00 hodin 
KONCERT NA STÁNÍ

Akademie 60+
Výstava Výtvarného programu

ZUŠ Náchod
vernisáž 3. 10. 2016 v 17.00 hod.
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Průměrná hrubá mzda na dělnických pozicích 
v Saar Gummi Czech (SGC) dosáhla 30 tisíc 
korun měsíčně. Za necelých 6 let, od roku 2010, 
tak vzrostla o 6700 korun a výrazně přesahuje 
celostátní průměrnou mzdu bez rozlišení profesí, 
která byla podle Českého statistického úřadu 
v 1. čtvrtletí letošního roku 26480 korun. Příští 
rok firma plánuje přidat v dělnických profesích 
dalších 1000 korun.
Mzdové podmínky vytvářejí dobrou perspektivu 
i pro současné učně v nově otevřeném oboru 
Gumař – plastikář na červenokostelecké střední 
škole. Obor vznikl ve spolupráci školy s SGC 
a desítka učňů již v září absolvovala podrobnou 
exkurzi v provozu s vytlačovacími linkami. 
Seznamování s firmou bude pokračovat v dalších 
provozech a spolupráce se promítne přímo 
do výuky, pro kterou technici z SGC poskytují 
podklady. Za tři roky budou absolventi oboru 
znát i práci na zařízeních ve firmě, a pokud se 
rozhodnou nastoupit do SGC, přijdou do známého 
prostředí.      (pl) 

Česká Saar Gummi 
Třicetitisícová mzda je perspektivou pro učně 

32 000 Kč
24 000 Kč
27 000 Kč

Uvedena je hrubá mzda včetně benefitů po plném 
zapracování. Pracoviště Stolín 105, Červený Kostelec, 
třísměnný a nepřetržitý provoz.

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

Referent logis�ky (se znalos� NJ)
Operátor/ka gumárenské výroby
Skladník

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

Práce pro Vás čeká u nás
Hledáte nové a lepší zaměstnání?

Nečekejte!! Teď je ten správný čas!! 

UMÍME VÁM POMOCI
Jsme personální agentura působící na Náchodsku,

s přehledem a zkušenostmi

Kontaktujte nás:
Dobenínská 2002 
Náchod
(bývalý STAMP, 2. patro)

Registrujte se na našem webu nebo 

 FB: PRACELEHCE.CZ
 http://www.pracelehce.cz/ 

Kontaktujte nás:
734 504 006
info@pracelehce.cz
info@pracelehce.cz
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   Zprávičky 
 z Masaryčky

CO SE DĚJE 
NA KOMENDĚ

Seminář pedagogických pracovníků, 
Kuks 29. a 30. 8.2016

„Klíčovým tématem pro školní rok 
bude spolupráce, a proto jsme teď tady,“ 
říká na úvod paní zástupkyně Jana Žalu-
dová. „Prvně bychom měli vyslovit oče-
kávání, dále budeme hledat metody, způ-
soby spolupráce, budeme hrát různé role, 
představíme si nový model hospitace 
a skončit bychom měli tím, že navrhne-
me akční plán“. Tato úvodní slova dvou-
denního semináře pak byla beze zbytku 
naplněna. Co konkrétně jsme dělali?

Vyzkoušeli jsme sami na sobě něko-
lik nových metod učení, různých přístu-
pů ke způsobu předání jednoho konkrét-
ního učiva. Velmi cenné při tom bylo, že 
jsme mohli okusit hodiny, které připravi-
li někteří z našich kolegů pro své žáky. 
Hodiny v průběhu školního roku odučili, 
a proto byla oboustranná výměna zkuše-
ností velmi konkrétní a přínosná.

Mnoho úhlů pohledu přinesly pak dva 
náhledy do výuky matematiky a dějepisu 
v jiných školách. Forma videoukázky zna-
menala i zamyšlení nad tím, kdo z nás by 
se při své práci nechal natáčet a poskytl  
tak neobvyklý učební materiál dalším uči-
telům.

Sluneční paprsky za okny netypických, 
ale velmi příjemných učeben v areálu hos-
pitalu v Kuksu, nás spíše lákaly k procház-
ce po okolí než k dvouhodinovému blo-
ku s pracovníkem sdružení Semiramis. 
Potvrzuje se ale stará pravda o tom, že 
pokud se někdo na vaše starosti i radosti 
dívá s odstupem, vidí věci, fakta, detaily, 
které vám unikají. Na vás potom je, zda 
tyhle postřehy seberete a budete s nimi 
na sobě pracovat.

Ze semináře jsme si ještě odvezli nový 
model hospitací, který jen pokračuje 
v tom, co už děláme – chodíme se dívat 
do hodin kolegů, co se v hodině děje, co se 
daří, ale i nedaří v práci s dětmi si potom 
sdělujeme a hledáme další společné cesty.

Dva dny byly náročné, kromě věcí ryze 
pracovních nám daly možnost více se vzá-
jemně poznat. Společně věříme, že pozi-
tivní naladění ve spojení s novými sty-
ly práce vydrží po většinu školního roku 
a bude přínosem i pro naše žáky…

 Za tým pedagogů 
ZŠ TGM Mgr. Monika Patzáková

Vyběhej školu v Africe
Letošní Běh pro Afriku byl velmi úspěš-

ný. Akce se na naší škole konala dne 6. 6. 
2016. Účastnilo se 82 žáků od prvních do 
devátých ročníků a dohromady se uběh-
lo 152 km. Na postavení další školy v Af-
rice se nám podařilo vybrat 20 091 Kč, 
čímž jsme překonali loňskou částku. Tím-
to chceme poděkovat všem účastníkům, 
učitelům a hlavně sponzorům. 

Výsledky Běhu a fotografie můžete najít 
na webových stránkách http://www.skola-
vafrice.cz/vysledky /2016-nachod. Příští rok 
se opět těšíme a doufáme, že se nám po-
daří vyběhat zase o něco více.

Za pořádající žáky, Sabina Samková

Setkání s olympionikem
V září navštívil naši třídu olympionik 

Pavel Janeček. Díky příjemnému setkání 
měly děti možnost nahlédnout do zákuli-
sí olympiády a plavání. Nadšení umocni-
la i závěrečná „autogramiáda“.

 Děti z 2. C a Pavlína Moravcová

Vážení čtenáři,
 než se naši prvňáčci rozkoukali, už mají 
měsíc práce za sebou. První den ve škole 
prožili opravdu slavnostně. Ve vyzdobe-
ných třídách na ně čekaly paní učitelky 
a přišel je také přivítat nový ředitel školy 
Mgr. František Majer a starosta města Ná-
chod, pan Jan Birke. Prvňáčkům přejeme 
hodně úspěchů nejen ve škole. 

v plavání. Jeho disciplínou bylo 400 m po-
lohově. Pavel ochotně povyprávěl o svých 
zážitcích z Ria, odpovídal na dotazy dětí, 
rád se s nimi vyfotil a rozdal spoustu 
autogramů. Děti Pavlovi popřály hodně 
úspěchů a těší se, že mu budou držet pal-
ce za čtyři roky na OH v Tokiu.

 Práce ve škole je v plném proudu 
a prázdniny už jsou minulostí. Šesťáci se 
vrátili z adaptačních pobytů bohatší o zís-
kané dojmy a zkušenosti, které jim po-
mohou při budování vztahů v nových ko-
lektivech. 

 Učitelé i žáci na 1. stupni přivítali ná-
pad paní učitelky I. Mackové zapojit se ob-
lečením i prací do oslav Mezinárodního 
dne puntíku. Dozvěděli se, že vše začalo 
knihou The Dot Petera H. Reynoldse. Jde 
o příběh dívky, která nevěřila, že je uměl-
kyní, a její učitelka umění. Dívku inspi-
rovala slovy: „Udělej tečku a uvidíš, kam 
Tě to dovede“. A tak se 15. září chodby 
naší školy hemžily dětmi a učiteli v pun-
tíkovaném oblečení. To ovšem nebyl jedi-
ný smysl celého konání. „Puntíky“ se sta-
ly součástí všech vyučovacích předmětů 
a dokonce i svačin. Velký dík patří rodi-
čům, kteří se k nám svými nápady a po-
mocí připojili, aby i nám puntík ukázal, 
kam nás může dovést.

 Nebude to ani puntík ani náhoda, 
ale práce paní učitelky Jirečkové, kte-
rá do naší školy přivede šest zahranič-
ních vysokoškolských studentů, aby nám 
představili své rodné země formou pre-
zentací a praktických ukázek ze života. 
Můžeme se těšit na zajímavé informace 
o Íránu, Jordánsku, Gruzii, Arménii, Ukra-
jině a Číně, jelikož nás od 3. do 7. října 
čeká již 3. ročník projektu EDISON. Po-
drobnosti sdělíme v příštím čísle.

Kolektiv ZŠ Komenského

 Třeba se k nám budou jednou vracet, 
aby nám o tom, co se jim podařilo, vyprá-
věli, jak tomu bylo v V. A, kam se na be-
sedu vypravil náš bývalý žák – Pavel Ja-
neček, který reprezentoval naši republiku 
na olympijských hrách v Riu de Janeiru 

Vedení města Náchoda zastoupené mís-
tostarosty Ing. Pavlou Maršíkovou, Miro-
slavem Brátem a Ing. Janem Čtvrtečkou 
si společně se zástupci ZŠ T. G. Masary-
ka a místní organizace Konfederace po-
litických vězňů připomnělo sedmdesát 
devět let od úmrtí prvního českosloven-
ského prezidenta Tomáše Garrigue Masa-
ryka (7. 3. 1850 – 14. 9. 1937). Pietní při-
pomínka proběhla u vstupu do základní 
školy, která nese Masarykovo jméno a kde 
je také umístěna jeho busta. „Masaryk byl 
skutečným velikánem ducha a osobností 
našich moderních dějin, se kterou spoju-
jeme obnovu naší státnosti. To, že velká 
náchodská škola nese jeho jméno, je i zdů-
razněním postoje Masaryka ke školství, 
které považoval za velmi důležitý prvek  
v rozvoji společnosti. Výraznému vlivu 
Masaryka na školství pak vždy napomá-
hal i fakt, že se už i jako prezident vře-
le hlásil ke své učitelské minulosti“, říká 
místostarosta Miroslav Brát. 

Uctění památky 
T. G. Masaryka
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Plhovská škola 
– hodnocení a plán rozvoje

Školní rok už měsíc běží, ale ještě před 
jeho začátkem se sešel celý plhovský pe-
dagogický sbor, abychom si společně řek-
li, jakou školu chceme dále budovat a jak 
to lze realizovat.

Zabývali jsme se nejprve tím, co se nám 
v minulých letech podařilo. Pro mne jako 
pro ředitele školy bylo příjemné sledovat, 
jak dlouhý seznam toho, co jsme v minu-
lých letech úspěšně zvládli, jsme sestavi-
li. Ocenění v rámci etické výchovy, učení 
matematiky podle metody pana Hejného, 
angličtina od 1. tříd, rozvoj čtenářství 
v rovině metodické i materiální (čítár-
ny a doplnění knižního fondu), úspěchy 
ve sportu, výborně fungující družina, ti-
tul zdravá školní jídelna. 

Mne samotného velmi potěšilo, že moje 
kolegyně a moji kolegové ocenili pozitiv-
ní klima ve škole, ochotu všech spolupra-
covat a pomoci si navzájem, materiální 
zázemí, které ve škole ke své práci mají, 
možnost vzdělávat se v rámci vytvořené-
ho systému profesního rozvoje. 

Hodnocení a plánování jsme se věno-
vali v rámci dvoudenního semináře, paní 
lektorka Jana Kazíková nás provedla ce-
lým programem, pomohla nám ohlédnout 
se zpět a pak vytvořit plán dalšího roz-
voje školy. 

Pro další období jsme si stanovili něko-
lik priorit a hned od začátku září jsme za-
čali s realizací. Pozměnili jsme školní pra-
vidla, abychom dali řád tomu, jak a kdy se 
používají ve škole mobilní telefony. Požá-
dali jsme rodiče, aby respektovali potře-
bu omezit jejich pohyb po škole v době vy-
učování. Podáváme projekty, které nám 
pomohou zkvalitnit práci s dětmi s indi-
viduálními potřebami, vytvořit školní po-
radenské centrum, přijmout dalšího peda-
gogického asistenta. 

Měsíc školy máme za sebou, z prvňá-
ků jsou už opravdoví školáci. Rozběhlo se 
další období naší práce, jsme přesvědčení, 
že bude úspěšné. 

Vladimír Honzů

ZŠ PLHOV
První školní den v plhovské škole

Prvňáky přišel na Plhov přivítat mís-
topředseda vlády pan Pavel Bělobrádek. 
Do plhovské školy chodil jako dítě školou 
povinné a podle svých slov se sem stále 
rád vrací. Pozdravil rodiče a prarodiče, ale 
zejména prvňáčky, předal jim drobný dá-
rek a vyslovil přesvědčení, že v dobré ško-
le se z nich stanou dobří studenti. 

První školní den proběhl na Plhově 
v pohodové i slavnostní atmosféře záro-
veň, 2. září pak začala opravdová škola 
i pro ty nejmenší. 

Young Americans opět na Jiráskově 
gymnáziu v Náchodě! Kdo jsou? Mla-
dí vysokoškolští studenti z Kalifornie, 
kteří studují tzv. Performing Arts (typ 
naší konzervatoře) na college v Coro-
ně poblíž Los Angeles, a se svým pro-
gramem navštíví během jednoho roku 
mnoho evropských i neevropských 
zemí.

Od 20. 10. do 22. 10. 2016 budou ti 
nejlepší studenti z této univerzity na-
cvičovat společný program se studen-
ty Jiráskova gymnázia, ZŠ Komenkého 
a případnými zájemci z ostatních škol. 
Ten Vám pak všichni společně předve-
dou v sobotu 22. 10. 2016 v hale Ru-
beny Náchod. Je to opravdu velkolepá 
podívaná, kterou v Náchodě jindy ne-
zažijete.

Uvidíte skutečné umělce nejen 
z USA, ale z celého světa, neboť na uni-

POZVÁNKA 
na unikátní představení

 Děti z MŠ Myslbekova mají k dispozici 
nové herní prvky 

V průběhu září byla dokončena obnova 
herních prvků na části zahrady v Mateř-
ské škole v Myslbekově ulici v Náchodě. 
Staré nevyhovující prvky byly ve spolu-
práci s vedením školky nahrazeny nový-
mi s potřebnou certifikací. Děti tak mo-
hou při pobytu na zahradě využívat nové 
zázemí za 560 tisíc korun, které dodala 
firma B plus P s. r. o., Červený Kostelec.

Ať dobře slouží a přinese dětem spous-
tu zážitků a radosti!

MŠ Myslbekova

verzitě v Coroně může studovat kdo-
koliv, kdo má talent a skutečný zájem 
o umění. Ten nesporně prokázala i naše 
bývalá absolventka Daniela Štěpánko-
vá, která k nám tuto skupinu přivedla. 
Díky ní jsme mohli navázat užší kon-
takty nejen s Američany, ale i s Japonci, 
Švédy nebo Holanďany. Nebyly to kon-
takty jen pracovní, vytvořila se i vel-
mi niterná přátelství. Po všechny dny 
trávené společně s Young Americans 
v prostorách gymnázia vládla přívěti-
vá atmosféra, a když jsme se nakonec 
přece jen museli rozloučit, mnohému 
z nás ukápla i slzička dojetí.

Proto si dovolujeme pozvat všech-
ny příznivce tance, zpěvu a barevné 
show, kteří fandí mladým lidem, aby 
přišli podpořit jejich nadšení a oboha-
tit svůj vlastní svět. 

Zdena Jirková, JG Náchod



říjen 2016 13POZVÁNKY

LF Design 
Pod Kapličkou 1188 
Náchod

+420 603 875 529
info@lfdesign.cz
www.lfdesign.cz

 Šití záclon
 Římské rolety
 Interiérová technika
 Pergoly  Markýzy  plachty INGENUA
 Grafická návrh….

LFDesign-inzerat_86,5x123mm-NZ.indd   1 19.05.16   7:51

Co bylo ve škole?

 

 

 

 

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

PREZENTACE STŘEDNÍCH ŠKOL
A ZAMĚSTNAVATELŮ 2016

POD ZÁŠTITOU HEJTMANA KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE LUBOMÍRA FRANCE
A STAROSTY MĚSTA NÁCHODA A POSLANCE JANA BIRKE

ORGANIZUJÍ PARTNER AKCE

www.vybiramstredni.cz

www.vybirampraci.cz

vystavovatelů

ka
ta

lo
g

• 07.10. 09:00 - slavnostní zahájení
• 07.10. 09:00 - 18:00 
• 08.10. 08:00 - 12:00

Sokolovna 
Tyršova 207
547 01 Náchod

07. - 08. 10. 2016 náchod

 

PROGRAM PODZIM 2016 
10. 9. 2016 - 11. 9. 2016 (sobota, neděle 10-18 hod.)
DNY PRO PEVNOST - Výročí 79 let od zahájení stavby pevnosti. 
Průvodci Vás provedou pevností a seznámí se všemi 
nejdůležitějšími okamžiky z její historie. O víkendu bude 
mimořádně otevřen srub Jeřáb. V sobotu v 11:30 a 13:30 hod. 
komentované prohlídky naučné stezky Pevnost Dobrošov.

28. 9. 2016 (středa, 10-18 hod.)
Na svatého Václava do pevnosti skoro zadara! Během státního 
svátku zaplatíte pouze poloviční vstupné (40 Kč)! Doprovodný 
program pro děti a dospělé.

1. 10. 2016 (sobota 10-18 hod.)
3. ročník pochodu po čs. opevnění tentokrát na Náchodsku. Na 
akci je nutno se registrovat přes internet, nebo na místě. 
Podrobnosti na: http://www.pochod-opevneni.cz/. 

Dobrošovská drakiáda - soutěž o nejkrásnější draky s odměnou. 
Pouze za větrného a hezkého počasí.

28. 10. 2016 (pátek, 10-16 hod.)
Z kasáren do pevností! Celodenní akce pro děti a dospělé. 
Zkuste si život vojáků 1. republiky - střelba ze vzduchovky, hod
granátem, pohyb s plynovou maskou či plnou polní a mnoho 
dalšího. V tento den vstupné za polovic!

1. - 6. 11. 2016 (úterý - neděle, 10-16 hod.)
PRODLOUŽENÁ POSEZÓNNÍ OTEVÍRACÍ DOBA! Prohlídky 
budou probíhat v každou celou hodinu od 10 hod. Poslední 
prohlídka v 14,45 hod.

17. 11. 2016 (čtvrtek)
Mimořádně otevřeno na státní svátek! Na státní svátek budou 
otevřeny všechny tři objekty pevnosti - Zelený, Můstek a Jeřáb! 
Otevřeno pouze do 15 hod.! Prohlídky v každou celou hodinu 
(poslední ve 13,45 hod.).

 

 

VEŘEJNÉ   BRUSLENÍ 
ŘÍJEN 2016 

 Sobota 1.10.2016 

od 14.00 hod. do 16.00 hod 

 Neděle 2.10.2016 

od 14.00 hod. do 16.00 hod 

 Sobota 15.10.2016 

od 10.00 hod. do 12.00 hod 

 Neděle 16.10.2016 

od 14.00 hod. do 16.00 hod 

 Sobota 22.10.2016 

od 14.00 hod. do 16.00 hod 

 Neděle 23.10.2016 

od 14.00 hod. do 16.00 hod 

 Sobota 29.10.2016 

od 14.00 hod. do 16.00 hod 

 Neděle 30.10.2016 

od 14.00 hod. do 16.00 hod 

 

 

www.zimni-stadion-nachod.cz                               Tel: 491 426 021                             zimni.stadion@mestonachod.cz                        
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Mladí muzikanti z polického symfo-
nického orchestru nezaháleli ani letos 
a ke konci prázdnin rozjeli novou hudeb-
ní sezónu. Výtěžek 117 359 Kč ze srpno-
vého benefičního koncertu byl věnován 
NF Hospital Broumov. Hned 1. října vy-
táhli z notového archivu populární pec-
ky, přizvali svou oblíbenou kamarádku 
zpěvačku Dashu a pod taktovkou Marti-
na Kumžáka rozparádili Divadlo Dr. Jose-
fa Čížka v Náchodě – skoro jako v pořadu 
StarDance, když hvězdy tančí…

Do hudební sezóny je potřeba jak něco 
nového, tak i něco starého, něco půjče-
ného a něco modrého! Rozumějte – ryt-
mus a melodie musí souznít, a tedy uza-
vřít harmonický vztah. O to se s každou 
skladbou bude nadále snažit nová taktov-
ka orchestru, kterou je Joel Hána, student 
JAMU v Brně. Tou „starou“, ale zkušenou 
a neustále inspirativní taktovkou zůsta-
ne skvělá Věra Vlčková.

Toho půjčeného je poněkud vícero  
– stojánky, foťák, mikrofon, ladička, pa-
pír, a sem tam i autobus. Aby toho nemu-

Podpořte svůj orchestr!

selo být tolik, tak schází to modré. A věř-
te, že budeme rádi za jakoukoli barvu, 
kterou do nás investujete. Našli jste doma 
modrého T. G. Masaryka, zeleného Karla 
IV., nebo růžovou Boženu Němcovou? Jak 
papírovou bankovkou, tak i párem kovo-
vých mincí můžete od října podpořit svůj 
orchestr, a získat tak poštou sladkou od-
měnu!

Na webu www.hithit.com můžete za-
slat finanční podporu na konto orchest-
ru a vyjádřit tak svou přízeň. Máme 365 
starostí a potřebujeme vás k našemu štěs-
tí. Pálí nás například nedostatek noto-
vých řádků, bicí sekci chybí činely, zpě-
váci nemají mikrofon aj. Podpořte mládí, 
hudbu a buďte našimi svědky ve vzkvéta-
jícím fungování orchestru! Máme webo-
vé stránky, Facebook, YouTube i email 
– takže nám s jakýmkoli dotazem nebo 
přáním určitě napište na policesympho-
nyorchestra@gmail.com 

Děkujeme za vaši přízeň! za hráče PSO 
Petra Šotolová

V pátek 9. září se konal v našem Domově 
důchodců Náchod při příležitosti 85. vý-
ročí jeho založení Den otevřených dveří.  
Od 1. ledna letošního roku máme ote-
vřenou v rámci domova novou službu 
pro osoby trpící Alzheimerovou choro-
bou nebo jiným typem stařecké demence 
– Domov se zvláštním režimem. A právě 
tato služba byla velkému počtu zájemců 
z řad návštěvníků představena. Z Prahy 
při této příležitosti přijela paní Mgr. Jit-
ka Suchá, která měla o stařeckých demen-
cích připravenou poutavou přednášku.

Počasí nám přálo, doprovodný program 
se vydařil, zaměstnanci naší kuchyně při-
pravili pro návštěvníky pestré a velmi 

Oslavili jsme důležité výročí

chutné občerstvení, točilo se pivo a ma-
linovka.

Velký dík patří panu Václavu Plecháč-
kovi z Českého rozhlasu Hradec Králo-
vé, který celou akci moderoval, zvuka-
ři Michalu Kopsovi, náchodské hudební 
skupině Klapeto, červenokosteleckému 
pěveckému souboru Červánek, mateřské-
mu centru Hopsáček, sportovním gym-
nastkám z náchodského Sokola a kouzel-
níkovi Pavlu Rydvalovi.

Oslava 85. výročí založení domova se 
opravdu vydařila a za pět let se budeme 
těšit na shledanou.

 Kolektiv zaměstnanců Domova důchodců 

Prodejní výstavu 
Šikovné ruce pro Hospic

Tradiční dobročinná soutěž o nejná-
paditější vlastnoruční výrobek „Šikov-
né ruce pro hospic 2016 aneb lidé lidem“ 
se pomalu blíží ke svému vyvrcholení. 
Do soutěže přihlásilo ke dni 7. 9. svůj vý-
robek zatím 162 dospělých, dětí a spolků 
z různých míst České republiky. Celkem 
jsme zatím obdrželi 1206 výrobků, ze kte-
rých máme velkou radost. Až uvidíte ke-
ramické obrázky v rámečku nebo pečlivě 
upletené svetry, dřevěné šperky, šité taš-
ky, dekorace z drátků, koberečky a patch-
workové výrobky a mnoho dalšího, tak 
vám srdce poskočí jako nám s kolegyně-
mi, když jsme je registrovaly. Díky Vám 
dobrodincům výstava opět bude! 

Pokud se najde ještě nějaký další „Dob-
romil“, který chce něčím do soutěže při-
spět, tak nechť doručí svůj výrobek 
do 23. 9. osobně, nebo prostřednictvím 
pošty na adresu: Oblastní charita Červe-
ný Kostelec, ulice Manželů Burdychových 
245, PSČ 549 41 Červený Kostelec a neza-
pomene připojit svou visačku a na balíček 
napsat „Šikovné ruce pro hospic“. 

Všichni účastníci soutěže se mohou 
přihlásit o čestnou vstupenku na hu-
morné divadelní představení „DIVADEL-
NÍ MR. BEAN“.

Prodejní výstava bude zahájena slav-
nostní vernisáží ve výstavní síni Měst-
ského úřadu v Červeném Kostelci 7. říj-
na v 17 hodin a bude zde pokračovat až 
do pátku 14. října vždy od 9 do 17 ho-
din. Projekt „Šikovné ruce 2016 aneb lidé 
lidem“ podpořil i letos Královéhradecký 
kraj z dotačního programu Podpora a roz-
voj profesionálních i neprofesionálních 
kulturních aktivit a Nadace Umění pro 
zdraví. Více o soutěži se dozvíte na naší 
webové stránce: www.hospic.cz

DIVADELNÍ MR. BEAN 
pro Hospic Anežky České 

Zveme Vás na humorné představení 
„DIVADELNÍ MR. BEAN pro Hospic Anežky 
České“ v podání komediální dvojice Ada-
ma Budaře a Františka Šedivého – studen-
tů Jiráskova Gymnázia Náchod, které se 
uskuteční v rámci projektu „Šikovné ruce 
pro hospic 2016 aneb lidé lidem“ ve čtvr-
tek 13. 10. 2016 od 19 hodin v Divadle J. K. 
Tyla v Červeném Kostelci 
Hrají: Adam Budař a František Šedivý
Režie: František Šedivý
Technická spolupráce: Vojtěch Šimek

Představení vzniklo za podpory Blanky 
Dvořáčkové a Divadelního souboru Med-
věd Stárkov.

Vstupenky lze zakoupit v IC Červený 
Kostelec, Havlíčkova 654, tel.: 498 100 657 
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S nápadem založit nadaci, která by díky příspěvkům od firem 
a podnikatelů podporovala rozvoj kultury v Náchodě a blízkém 
okolí, přišel v roce 1994 tehdejší ředitel příspěvkové organiza-
ce Kultura Náchod pan Ing. Pavel Rathouský. Zároveň měla tato 
nadace také zviditelnit výrazné osobnosti náchodské kultury. 

Ing. Rathouskému se podařilo tuto myšlenku prosadit u teh-
dejšího starosty města Náchoda pana Miloslava Čermáka a na-
víc se povedlo přesvědčit a do správní rady nadace přivést ře-
ditele tří významných poboček bank – Komerční banky, ČSOB 
a posléze také Investiční a poštovní banky, kteří pomohli se shá-
něním peněz.

Tak se stalo, že dne 26. 4. 1995 byla zastupitelstvem měs-
ta Náchoda oficiálně založena Kulturní nadace města Náchoda. 
Na ustavujícím zasedání správní rady nadace, které se kona-
lo dne 28. 4. 1995 v náchodském pivovaru, byl prvním předse-
dou zvolen Ing. Pavel Rathouský. Zakládajícími členy dále byli:

– Miloslav Čermák, starosta města Náchoda
– Pavel Nývlt, ředitel firmy ATAS
– Ing. Pavel Sobotka, ředitel pobočky Komerční banky 
– Ing. Marie Čejchanová, ředitelka pobočky ČSOB
– Ing. Marie Zoufalová, ředitelka pivovaru
– Mgr. Miroslav Jindra, první tajemník nadace
– Jan Linhart, pracovník kultury města
– Alois Svoboda, pracovník kultury města
Základní jmění nadace činilo 75 tisíc korun a tvořily jej vklady 

Komerční banky, ČSOB, Pivovaru Náchod, ATASu Náchod a měs-
ta Náchoda, každý po 15 tis. Kč.

Okresní úřad zaregistroval Kulturní nadaci města Náchoda 
dne 4. 5. 1995 a od tohoto dne mohla začít vykazovat činnost.

Zakládající členové nadace hned na prvním zasedání stanovi-
li, že všichni členové správní rady i členové dozorčí rady budou 
konat svou práci v nadaci bez nároku na honorář. Tato zásada je 
stále dodržována. Znamená to, že prakticky všechny získané pe-
níze jsou obratem rozděleny mezi žadatele o granty.

V říjnu 1995 odstoupil předseda nadace Ing. Rathouský, kte-
rého pracovní život zavál mimo město Náchod a novou před-
sedkyní se stala Mgr. Zdena Horníková, kterou zastupitelstvo 
města v prosinci téhož roku doplnilo do správní rady. V té době 
došlo také k rozšíření činnosti nadace o sport a od roku 1996 na-
dace používá svůj dosavadní název Kulturní a sportovní nada-
ce města Náchoda.

V té době bylo také rozhodnuto, že z prostředků nadace bude 
podporována především činnost pro děti a mládež.

Hned od začátku své činnosti se nadace obracela na význam-
né podniky a podnikatele s prosbou o poskytnutí daru na pod-
poru kultury a sportu v Náchodě. Všichni členové správní rady 
zaslouží poděkování a uznání za to, že po mnoho let pro ten-
to účel aktivně sháněli peníze. Je třeba také poděkovat těm fir-
mám z Náchoda i z blízkého okolí, které svými dary činnost Kul-
turní a sportovní nadace v průběhu dosavadních let podpořily. 

V roce 1996 nadace poprvé rozdělila finanční prostředky 
ve výši 187 tis.Kč, a to především těmto spolkům: Komorní or-
chestr Slávy Vorlové, pěvecká sdružení Hron a Sboreček, Decho-
vá hudba Náchod a Déčko. Je potěšitelné, že všechny tyto spolky 
jsou činné i dnes a že Kulturní a sportovní nadace města Nácho-
da na tom má nemalý podíl, neboť za dobu své existence poskyt-
la každému z těchto spolků stovky tisíc korun.

První velkou akcí, nad kterou nadace převzala záštitu, byla 
Houslařská soutěž Věnceslava Metelky v roce 1997, připravova-
ná však již od roku 1996. Ve stejné době nadace zorganizovala 
společně s paní Brahovou celostátní soutěž v akrobatickém roc-

ken-rollu. Tato soutěž je od té doby stálou součástí každoroční 
náchodské kulturně-sportovní sezony.

Kulturní a sportovní nadace byla od svého založení až do roku 
2010 pořadatelem Plesu města Náchoda (od roku 2011 je pořada-
telem město Náchod). Tento ples se brzy stal prvořadou spole-
čenskou událostí ve městě a vrcholem náchodské plesové sezo-
ny. Při této příležitosti se také dařilo a stále daří naplňovat další 
úkol, který si nadace při svém založení stanovila, a sice zvidi-
telnit nejvýraznější osobnosti kulturního a sportovního života 
ve městě. Každoročně se proto na Plese města Náchoda udělují 
Kulturní cena města Náchoda a Sportovní cena města Náchoda 
jako výraz poděkování za práci v oblasti kultury a sportu. Nada-
ce na tomto plese oceňuje také mimořádné kulturní a sportov-
ní talenty města. Prvním držitelem Kultruní ceny města Nácho-
da se v roce 1996 stal PhDr. Jaroslav Suchý. 

Důležitým rokem v životě nadace se stal rok 1997. Zákon o na-
dacích nově požadoval, aby základní jmění nadace činilo nej-
méně 500 tis. Kč. Proto zastupitelstvo města Náchoda převedlo 
do majetku nadace akcie Beránku a.s. ve výši 500 tis. Kč a díky 
tomuto kroku mohla nadace nadále pracovat.

Rovněž v roce 1997 nadace zorganizovala první setkání pod-
nikatelů s vedením města a se členy správní rady nadace. Tato 
setkání se stala na mnoho let tradicí a přispěla k lepšímu pře-
nosu informací mezi městem a místními firmami a také ke zvý-
šení kreditu nadace v očích podnikatelů.

V roce 1998 se předsedou správní rady nadace stal pan Pa-
vel Nývlt, který tuto funkci vykonával až do roku 2011 a stal se 
tak nejdéle sloužícím předsedou. Za jeho působení se podařilo 
získat pro Kulturní a sportovní nadaci 24 milionů korun, kte-
ré stát prostřednictvím Národního investičního fondu rozdělo-
val na podporu rozvoje občanské společnosti v ČR. Především 
zásluhou paní Mgr. Zdeňky Horníkové se naše nadace dostala 
mezi 73 „vyvolených“ nadací (z toho pouze tři v Královéhradec-
kém kraji), mezi které bylo z Národního investičního fondu roz-
děleno 2,4 miliardy Kč. Poděkování za podporu ve snaze o získá-
ní těchto prostředků patří také spisovateli Josefu Škvoreckému 
(čestnému členu nadace), krajskému hejtmanovi Ing. Pavlu Bra-
díkovi, přednostovi okresního úřadu Ing. Lubomíru Šmídovi, sta-
rostovi města Náchoda panu Miloslavu Čermákovi, senátorovi 
Bc. Petru Fejfarovi a dirigentu Orchestru Slávy Vorlové panu Jin-
dřichu Roubíčkovi.

Jednalo se o zcela převratnou událost v životě nadace, neboť 
získané prostředky byly uloženy na výhodně úročené termíno-
vané účty a díky úrokům z těchto vkladů se každý rok moh-
lo na podporu kultury a sportu rozdělit navíc přes půl milio-
nu korun. 

Za dobu své existence Kulturní a sportovní nadace města Ná-
choda rozdělila mezi různé spolky a pořadatele sportovních 
a kulturních akcí více než 13 milionů korun. Některé význam-
né projekty by bez podpory nadace vůbec nevznikly a některé 
spolky by zřejmě musely ukončit svou činnost.

Po určitém útlumu v získávání prostředků od firem a podnika-
telů, způsobeném celosvětovou hospodářskou krizí, se současní 
členové správní rady Kulturní a sportovní nadace Města Nácho-
da rozhodli navázat na předchozí činnost nadace a ve spoluprá-
ci s vedením města Náchoda oslovit vedoucí představitele firem, 
kterým není lhostejné, co dělají naše děti ve svém volném čase. 
Chceme opět spolupracovat se všemi, kdo chtějí podpořit smys-
luplné projekty nabízející aktivní zapojení především dětí a mlá-
deže do života v Náchodě a blízkém okolí. 

Kulturní a sportovní nadace města
Náchoda pomáhá již přes dvacet let
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Na závěr mého ohlédnutí za bohatou historií Kulturní a spor-
tovní nadace města Náchoda bych chtěl představit současné čle-
ny správní a dozorčí rady nadace. Jsou to:

Správní rada: předseda: Ing. Pavel Sobotka
 tajemnice: Sabina Matoulková
 členové: Helena Brahová
  Libor Fiedler
  Mgr. Miroslav Jindra
  Bc. Tomáš Magnusek
  MUDr. Edita Nováková
  Mgr. Karel Petránek
  Roman Toušek

Dozorčí rada: předseda  Ing. Ladislav Šimek
 členové Ing. Marie Čejchanová
  Marek Dvorský

Ing. Pavel Sobotka
S využitím informací z osobního archivu pana Pavla Nývlta.

Kulturní a sportovní nadace 
podporuje sportování dětí 
v náchodském Sokole

Kulturní a sportovní nadace města Náchoda od roku 2000 po-
skytla T. J. SOKOL Náchod příspěvky v celkové výši 119 tis. Kč. 
Bylo podpořeno celkem 19 akcí, z nichž některé by se bez pomo-
ci nadace vůbec nemohly uskutečnit. Této pomoci si vážíme o to 
více, že ve většině případů se jednalo o akce pro děti a mládež. 

Věříme, že i do budoucna se bude Kulturní a sportovní nada-
ci dařit získávat dostatek prostředků, aby i nadále mohla pod-
porovat sportování našich dětí.

Vítězslava Nýčová, starostka T. J. Sokol Náchod

Kulturní a sportovní nadace města Náchoda
a komorní orchestr Slávy Vorlové Náchod

Pro každé město, obec, komunitu je důležité zapojení občanů 
do veřejného života. Jednou z forem, která toto zapojení umož-
ňuje, je spolková činnost. Amatérští umělci přinášejí pro své oko-
lí inspiraci pro smysluplné využití volného času, které obohatí 
nejen je samotné, ale i jejich okolí.

Ve městě Náchodě máme to štěstí, že vedle peněz poskytova-
ných městem je možné čerpat na podporu kultury a spolkové-
ho života také příspěvky od Kulturní a sportovní nadace města 
Náchoda, jíž je město zřizovatelem. Dlouhodobě této možnosti 
využívá také Komorní orchestr Slávy Vorlové Náchod. Od roku 
2001 přispěla nadace orchestru celkem částkou 300 000 Kč. Or-
chestr využívá příspěvky nadace především na částečné pokrytí 
nákladů na dopravu členů na zkoušky (někteří členové dojíždě-

jí až od Hradce Králové či Rychnova nad Kněžnou), na koncerty 
a také na badatelskou činnost. Především bývalý, dnes již zesnu-
lý, dirigent Jindřich Roubíček zachránil z církevních či zámec-
kých depozitů nejedno dílo skladatele, který ve zdejším regionu 
působil (především v 18. a 19. století). Orchestrální party, které 
se dochovaly často neúplné, poničené či ve špatně čitelných opi-
sech, opravil, doplnil a připravil k nastudování, a s orchestrem 
také koncertně provedl. Bez podpory Kulturní a sportovní na-
dace by se této činnosti nemohl v tak velkém rozsahu věnovat.

Orchestr si podpory nadace váží, vidí v ní stabilizační prvek, 
jež umožňuje členům orchestru soustředit se na uměleckou čin-
nost. Možná ještě důležitější, než finanční, je aspekt morální. 
Orchestr vnímá podporu své činnosti od města Náchoda, jež se 
projevuje vedle osobní účastí představitelů města v čele s panem 
starostou Janem Birke na koncertech, právě podporou od Kultur-
ní a sportovní nadace města Náchoda a také vstřícným postojem 
akciové společnosti BERÁNEK Náchod, jehož je město Náchod 
majoritním akcionářem. Tato podpora nás povzbuzuje v naší čin-
nosti, ale zároveň zavazuje přinejmenším udržet kvalitní úro-
veň našich vystoupení. 

Josef Vlach, dirigent KOSV Náchod

Rok na vsi díky Kulturní 
a sportovní nadaci města Náchoda

V průběhu času se nedílnou součástí Náchoda stalo několik 
dříve samostatných vesniček a i na nich čile žije a bují, či se 
pomalu k životu probouzí kulturní a společenský život. Jednou 
z těchto příměstských částí je i Lipí.

Lipí má velké štěstí, že má činný a aktivní sbor dobrovol-
ných hasičů, který bez přestávky funguje již 128 let a jak už 
to na vsích bývá, jako jediný se dlouho staral o společenský ži-
vot obce.

Před deseti lety mu přibyl zdatný pomocník. Dříve občanské 
sdružení, nyní zájmový spolek Lipový list. Akce, které hasiči spo-
lu se spolkem Lipový list pořádají, by se neobešly bez finanční 
podpory Kulturní a sportovní nadace města Náchoda.

Pod vedením majitelky lipské hospůdky, Olgy Salonové, se Li-
povému listu podařilo obnovit a spolu se Sborem dobrovolných 
hasičů znovu uvést v život po čtyřicet totalitních let spící tradici 
Stínání kohouta. Tato kouzelná akce se konávala a doufáme, že 
i nadále konat bude, v rámci Lipského svatováclavského posví-
cení na konci září. Její aktéři se obléknou do kostýmů obecních 
policajtů, starosty, starostové, vesničanů a ,,honorace“. Začíná 
se o třetí hodině odpolední po skončení mše v místní kapličce. 
Na návsi před hospodou pod lipami přivítá a následně roztančí 
písněmi z poloviny minulého století přihlížející sousedy Klape-
to, spolek to hudební repertoáru znamenitého. Po té nastoupí vy-
šňoření obecní policajti, aby zjednali pořádek a uvolnili prostor 
pod republikovou lípou. Průvod vyšňořených sousedů doprová-
zí pod rudým baldachýnem ukrytého, na trakaři se vezoucího, 
pruhovanými peřinami obestlaného ,,starostu“. Ten je pod lípou 
slavně vyklopen, nasadí trojrohý klobouk, opráší rajtky i vyší-
vanou vestu s fižím a křepce vyskočí na betonek pod lípou. Poté 
je zavalen lamentacemi na nesnesitelné řádění kohoutího vyvr-
hele, jehož namístě odsoudí a za vydatné pomoci davu úderem 
cepů do prádelního hrnce ztrestá. Tím je právu učiněno za dost 
a náves s Klapetem může tančit až do večera.

Nadace dále přispěla na vytvoření sborníku z pamětí kroni-
káře Antonína Smrčka a hostinského Josefa Nováka, který k 150. 
výročí budovy hostince sestavila Kateřina Salonová.

Díky podpoře nadace se Lipovému listu a nájemcům hospůd-
ky podařilo uspořádat několik koncertních představení. V sále 
U Nováků vystoupil například Václav Koubek, který si harmoni-
kou a osobitým projevem zpěváka – nezpěváka, vypravěče, ces-
tovatele a filosofa získal ne příliš početné, ale o to vnímavější 
lipské publikum. Dále si zde své posluchače našla i majitelka ne-
uvěřitelného tří oktávového hlasu, šansoniérka, akordeonistka 
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a herečka, Sylvie Krobová. Roztomilé a nezapomenutelné diva-
delní představení Vrchlického Noci na Karlštejně zde sehrál di-
vadelní spolek Kačenka z Deštného v Orlických horách. Na po-
diu lipské hospůdky vystoupil i Ruda z Ostravy. Také náchodská 
loutková scéna Dětem pro radost zde sehrála několik předsta-
vení a nadšenci z Pekla uspořádali dva ročníky pěvecké soutě-
že Lipský havran.

Nedávno zesnulý náchodský mistr houslařský, pan Jaromír Joo 
se svou paní dokonce zorganizoval v sále hospůdky na Lipí před-
vánoční točení na překrásném, čtyřiadvaceti obrazovém, ze dře-
va vyřezávaném kolotoči, který je jediným svého druhu na svě-
tě a na jehož výrobě se podíleli umělci z náchodského regionu. 

Členové spolku se spolu se sborem dobrovolných hasičů a se 
spoustou nadšenců již 17 let podílejí na vyhlášených Lipských 
dětských dnech a Mikulášských besídkách, které vždy spoleh-
livě zaplní hospůdku a hřiště za školou. Většina těchto akcí by 
se neobešla bez podpory Kulturní a sportovní nadace města Ná-
choda, které tímto děkujeme a doufáme, že nám i nadále zacho-
vá svoji přízeň.

Za Lipový list z.s. a Sbor dobrovolných hasičů Lipí 
Mgr. Zuzana Jindrová

 Kulturní a sportovní nadace podporuje 
akrobatický rock and roll

Od roku 1996 se v náchodském Beránku každoročně koná 
prestižní akce celostátního významu – nejprve se tři roky jed-
nalo o soutěž ve společenském tanci a poté o mistrovskou a me-
zinárodní soutěž v akrobatickém rock and rollu. 

Těchto soutěží se každoročně účastní až 400 soutěžících ze 
všech koutů České republiky, ale také z Polska a ze Slovenska. 
Náchodští občané tak mají každoročně jedinečnou příležitost vi-
dět tento sport na té nejvyšší úrovni. Také Český svaz akroba-
tického rock and rollu několikrát vyhodnotil náchodskou soutěž 
jako nejlepší v republice.

Kulturní a sportovní nadace města Náchoda stála u zrodu této 
akce a byla až do roku 2006 jejím organizátorem. Také v posled-
ních 10 letech by se soutěž v akrobatickém rock and rollu bez 
příspěvků nadace nemohla vůbec uskutečnit. Lze proto jedno-
značně konstatovat, že Kulturní a sportovní nadace má rozho-
dující zásluhu na tom, že se v Náchodě akce na takto vysoké 
úrovni koná. 

Jsem ráda, že mohu touto cestou poděkovat Kulturní a spor-
tovní nadaci města Náchoda za dlouholetou podporu mistrov-
ské soutěže v akrobatickém rock and rollu a za příkladnou spo-
lupráci. Helena Brahová

Kulturní a sportovní nadace 
podporuje mezinárodní houslařský festival

Z inciativy náchodského houslaře a laureáta mezinárodních 
soutěží Jaromíra Joo (+) vznikl v Náchodě (1.–5. 5. 1997) jedi-
nečný svátek tvůrců houslí s následnými ročníky. Cílem mezi-

národní soutěže při festivalu V. Metelky je možnost konfronta-
ce světového houslařského umění a setkání všech lidí, kteří mají 
rádi housle. Soutěž se koná v Náchodě, v městě, kde se zaklada-
tel české krkonošské houslařské školy Věnceslav Metelka (1807 
–1867) v roce 1829 učil. Soutěž probíhá v historickém secesním 
objektu hotelu a divadla Beránek za osobní přítomnosti soutě-
žících, protože spočívá

a) v předložení kompletního nového nástroje – houslí (model 
Antonio Stradivari)

b) v soutěži ve zručnosti – tj. v řezbě hlavice na místě. Pro sou-
těžící je povinná.

Kulturní a sportovní nadace města Náchoda od prvního roč-
níku tento mezinárodní project podporovala a přispěla výrazně 
k tomu, že tvář města a jeho kulturní život se objevuje v médi-
ích po celém světě od Japonska po Spojené státy.

Prof. PhDr. Stanislav Bohadlo, CSc., sekretář a spoluzakladatel 
festivalu, čestný člen Kruhu umělců houslařů

Pomoc v těžké době
Spolupráce Loutkové scény Dětem pro radost s Kulturní a spor-

tovní nadací města Náchoda započala již v době jejího vzniku. 
Loutková scéna byla jedním z prvních žadatelů a nutno říct, že 
v té době to byla ze strany nadace pomoc v nouzi nejvyšší. Po le-
tech jsme opouštěli naši stálou scénu ve Slávii a také nám dal 
vale tehdejší zřizovatel naší scény (nejmenovaný podnik v Ná-
chodě) a před námi byla nejistota v podobě zázemí, ale i dalšího 
financování běžných vydání, které divadlo má. 

Spolupráce s Kulturní a sportovní nadací byla tehdy jediná 
a zdá se i ta nejlepší cesta, díky níž se nám podařilo chod naší 
scény udržet. Za to nadaci a jejím představitelům patří náš dík 
a přání, ať ještě mnoho let pomáhá udržovat při životě podob-
né aktivity, jakou je ta naše, a pomáhá realizovat sny těch, kteří 
nemyslí jen na sebe, ale především na své okolí a život ve městě.

 Daniel Šárka, principál souboru
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* * *

Sport 
1996 Miroslav Novák – trenér atletiky 
1997 Jan Václavek – házenkář
 Pavlína Šlitrová – tenistka
1998 Olga Bindrová – cvičitelka Sokol Náchod
 Petra Lochmannová – Talent – atletika 
1999 Zdeněk Krtička – trenér volejbalu
 Lucie Krausová – krasobruslařka a reprezentantk ČR
2000 Michal Stefanu – účastník paralympijských her 
 v Atlantě
 Jitka Pivarčiová – sportovkyně – vozíčkářka
2001 Václav Vojnar – trenér volejbalu
 Dana Zbořilová – Talent–plavkyně
2002 Nataša a František Majerovi – za dlouholetou práci 
 pro kuželkářský sport
 Vendula Frintová – Talent – triatlon
 Běla Hlaváčková – za mimořádné výkony 
 na paralympijských hrách 2002
2003 FK Náchod – Deštné „A“ za postup do I. ČFL
 Michal Votroubek – Talent – Mezinárodní mistr ČR 
 a nár. mistr ČR tř. 125ccm
2004 Martin Schuster – reprezentant ČR 
 v plastikovém modelářství
 Aneta Cvejnová – Talent – kuželky
 Tomáš Popperle – Talent – hokejový brankář
 Běla Hlaváčková – zlato na Paralympijských hrách 2004  
 Athény 2004
 Michal Stefanu – stříbro na Paralympijských hrách 
 Athény 2004
2005 Jaroslav Panenka – Trenér roku 2005
 Marcela Vondřejcová – Talent – atletika, sprint
2006 Roman Hakl – za dlouholetou trenérskou práci 
 v oblasti plavání
 Pavel Janeček – Talent – plavání
 mažoretky SK Rubena – Talent – za úspěšnou 
 reprezentaci na ME
2007 Josef Jeníček – funkcionář, trenér náchodského 
 fotbalu
2008 Běla Hlaváčková – za účast na Paralympijských 
 hrách v Pekingu
2009 Vendula Frintová – za mimořádný sportovní výkon 
 a titul MS v duatlonu
 Jiří Havrda – za mimořádný sportovní výkon 
 a titul MS v benchpresu
2010 František Kučera – za trenérskou činnost 
 v oblasti mládežnické kopané
2011 Bohuslav Bergr – za dlouholetou činnost 
 v oblasti sportu
 Jaroslava Pavlovičová – za dlouholetou trenérskou 
 činnost 
 Michal Prokop – Talent – inline bruslení
2012 Miroslava Vejrková – za dlouholetou trenérskou práci
 Zdeněk Dušek – za dlouholetou trenérskou práci
2013 Ing. Eva Trejbalová – za dlouholetou cvičitelskou 
 a organizační práci pro TJ Sokol
 Vítězslava Zelená – za dlouholetou cvičitelskou 
 a organizační práci pro TJ Sokol
 Tereza Pfeiferová – Talent – rychlobruslení
 Petra Lemfeldová – Talent – plavání
2014 Blažej Kulda – za dlouholetou cvičitelskou 
 a organizační práci pro TJ Sokol
 Denisa Kolářová – Talent – korfbal
2015 Jaromír Kejzlar – za celoživotní zásluhy 
 o rozvoj sportu v Náchodě
 Nina Brožková – Talent – kuželky 

Kultura
1995 PhDr. Jaroslav Suchý – ředitel městské knihovny
1996 Karel Šafář – malíř
 Oldřich Šafář – kronikář
1997 Libor Volný – nách. básník, patriot a poeta
 Dechový orchestr ZUŠ – prezentace dechové hudby
1998 Anna Sládková – akademická malířka
 Jindřich Roubíček – sochař a výtvarník
 Lenka Jirková – Talent–kresba,malba, model.
1999 Mgr. Aleš Fetters – profesor Jiráskova gymnázia
 Pěvecký sbor JG – prezentace sborového zpěvu
2000 Bohumír Španiel – akademický malíř
 Kateřina Maršíková – klavíristka
2001 Mgr. Lýdia Baštecká – ředitelka St. okres. archivu
 Divadelní soubor DRED JG – Talent–moderní div. trendy
2002 Jaroslav Cita – malíř, výtvarník, autor večerníčků
 Jakub Linhart – Talent– hra na violu
2003 Jiří Kodym – akademický malíř
 Ten Sing – Talent–křesťanské sdružení YMCA
2004 Antonín Samek – kronikář – Náchod – Běloves
2005 Ing. Vlastimil Čejp – dlouholetá činnost 
 ve sborovém zpěvu
 Lukáš Nývlt – za výtvarné práce v oblasti sochařství
2006 Mgr. Věra Vlčková –za publikační činnost
 Emerich Drtina – interpretace swingu a jazzu
 Jazzový orchestr ZUŠ – Talent 
 – prezentace swingu a jazzu
2007 6 Na Chodníku – Talent – sk. autorského šansonu
2008 Loutková scéna Dětem pro radost 
 – za dlouholetou činnost; 55. výročí
 Komorní orchestr S. Vorlové 
 – za propagaci komorní hudby
2009 Ludmila Šmídová – za hereckou a režisérskou práci 
 pro Náchodskou divadelní scénu 
2010 PhDr. Václav Sádlo – za dlouholetou badatelskou 
 a publikační činnost o událostech a občanech Náchoda
 Miroslav Čermák in memoriam – bývalý starosta města;
 za dlouholetou práci pro kulturní život v Náchodě
 Miloš Malý – Talent – moderní magie
2011 Mgr. Alena Čtvrtečková – za publikační činnost
 Miloš Macháček za dlouholetou činnost 
 v Komorním orchestru Slávy Vorlové 
2012 Mgr. Jan Kapusta – za dlouholetou činnost v GVUN
 David Fiedler – Talent – hra na kytaru
2013 Zdeněk Duba – za dlouholetou činnost v Kině Vesmír
2014 Vilém a Barbora Jirsovi – Talent – hra na housle
 Mgr. Zbyněk Mokrejš – za dlouholetou hudební
 a pěveckou činnost 
2015 P. ThLic. Mgr. Boguslaw Partyka 
 – za přínos pro kulturu v Náchodě
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oblečení, bot, hraček, 
knížek, časopisů,  
nevhodných dárků, 
a všeho, co ještě někoho potěší  
či někomu poslouží.

od 17. do 21.10.2016
sbor církve bratrské náchod,  
purkyňova 584, (vedle hotelu hron)

Prosíme pouze o zboží, které nechcete vrátit  
a u něhož výtěžek z prodeje ponecháte  
na charitativní účely. 
Přijímány budou pouze věci ve slušném stavu. 
Právo výběru vyhrazeno

Více informací na tel. 775 080 337, 777 109 980, 
E-mail: bazarnachod@googlegroups.com

sledujte nás také na facebooku
https://www.facebook.com/dobrocinnybazar

V pátek 21.10. bude 50% sleva na všeV pátek 21.10. bude 
výtěžek bude prostřednictvím Cb v náchodě darován organizaci Domov svatého 

Josefa v Žirči na nájezdovou váhu pro vozíčkáře s roztroušenou sklerózou.
Více informací o tomto středisku najdete na www.domovsvatehojosefa.cz

bazarbazarbazarbbazarbazarbdobrocinnýdobrocinnýˇ

Příjem zboží 
Po 17.10.    11.00 - 17.00 hod.

Prodej: 
Út 18.10. 11.00 - 18.00 hod.
St 19.10.  11.00 - 18.00 hod.
Čt 20.10.   8.00 - 16.00 hod.
       + ochutnávka domácích sirupů
Pá 21.10. 11.00 - 16.00 hod.

sledujte nás také na facebooku
https://www.facebook.com/dobrocinnybazar

DÍLNA - STAVBA - ZAHRADA

PRODEJNA

STROJŮ A NÁŘADÍ

ŽELEZÁŘSKÉ ZBOŽÍ 

www.ceky.cz      tel.: 491 423 669

Po dobu rekonstrukce ul. Běloveská je provoz nepřerušen.

Prodej uhlí nepřerušen!
I přes opravu cesty v Běloveské ulici jsou 

Paliva Vojtěch nadále v provozu, ledvické uhlí 
dovezeme vozy Avia, Multicar. Nepřerušen je 
i drobný prodej, zájemci si mohou přijet sami 

svými auty. Tel.: 775 720 820, 491 428 594. 
Prodejní doba 7.15 – 15.00 hodin. 

Paliva Vojtěch spol. s.r.o., Běloveská 237, Náchod

Paliva Vojtěch spol. s.r.o.

HUTNÍ MATERIÁLY
Běloveská 180, Náchod

tel. 491 427 405 email: svap@seznam.cz

PRODEJ NEPŘERUŠEN!!!
Doprava k Vám dle dohody zajištěna 

pro Vaše pohodlí

BĚLOVESKÁ 763, NÁCHOD, tel: 491 427 145
ŽELEZÁŘSTVÍ - DOMÁCÍ POTŘEBY - TESCOMA

skladem přes 15 tisíc položek
Jsme tu pro Vás:  Po - Pá 8:00 - 17:00, So 8:00 - 11:30

www.zelezarstvi-soukup.cz
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V souvislosti s nedávnou návštěvou z dalekého Japonska sto-
jí za to si připomenout zajímavý příběh. Budoucí architekt Jan 
Letzel se narodil 9. dubna 1880 v Náchodě jako šesté dítě hote-
liéra Jana L etzela a jeho manželky Valburgy. Rodinný hotel stá-
val v místě dnešní kavárny hotelu U Beránka na náměstí. V Če-
chách vystudoval, prakticky celý svůj tvůrčí a profesně úspěšný 
život však prožil v Japonsku. V období let 1907–1915 zde navrhl 
a vyprojektoval řadu budov, jejichž stavbu pak podle jeho plá-
nů a pod jeho dohledem prováděly na základě smlouvy odborné 
stavební firmy. Jednalo se o náročné zakázky, většinou veřejné 
stavby jako školy, kláštery a hotely. Vzhledem k častým země-
třesením a požárům i v důsledku válek již nestojí. I kdyby však 
dosud stály, pravděpodobně žádná z nich by ho tak neproslavila 
jako nejznámější novodobá troska světa v Hirošimě. 

Původní Obchodní výstavní palác hirošimské prefektury byl 
slavnostně otevřen pro veřejnost 15. srpna 1915. V Hirošimě teh-
dy bylo jen málo budov postavených v evropském secesním sty-
lu, většina domů ve vnitřním městě byla dřevěných. Palác svým 
odvážným architektonickým řešením byl vzácností. Jeho vzhled 
byl pro obyvatele Hirošimy velkým překvapením a krása odrazu 
zrcadlícího se na hladině řeky, který splýval s vlastní budovou, 
zajistila stavbě významné místo mezi hirošimskými pamětihod-
nostmi. Až do 6. srpna 1945. Tehdy v 8 hodin 15 minut ráno byla 
na Hirošimu, osmé největší město Japonska, sídlo hlavního sta-
nu 2. japonské armády a důležitý naloďovací přístav na jižním 
pobřeží ostrova Honšú svržena první atomová bomba na svě-
tě, aniž by kdo předem přesně znal její okamžité i dlouhodobé 
účinky. Způsobila obrovské škody na lidských životech a téměř 
zcela zničila město. V atomové poušti uprostřed města však zů-
stala stát osamocená zřícenina, na jejíž zdi se jednoho dne ob-
jevil nápis napsaný sazemi: „No more Hiroshimas“. Stal se poz-
ději heslem protiatomového hnutí na celém světě, podobně jako 
obrys obnažené kopule stavby se postupně stával symbolem Hi-
rošimy varujícím před hrůzou, zkázou a utrpením. Troska dnes 
nazývaná A-bomb Dome – Atomový dóm je denně cílem cesty 
mnoha návštěvníků. Informační tabule jim sděluje, že autorem 
projektu stavby byl český architekt Jan Letzel. 

Až do roku 1969 však byl na desce uveden jako Rakušan. Tento 
fakt lze vysvětlit skutečností, že Jan Letzel přicestoval do Japon-
ska roku 1907 s cestovním pasem rakousko-uherské monarchie 
a byl tedy pro japonské úřady rakouským státním příslušníkem. 
Teprve tokijská básnířka a hudební skladatelka Fumiko Fujita, 
která navštívila torzo dómu v srpnu 1966, usoudila podle české 
podoby jména Jan, že jde o omyl a vydala se začátkem roku 1968 
na vlastní náklady do Prahy. Díky jejímu usilovnému pátrání 
ve spolupráci se Svazem architektů se podařilo téměř nemožné. 
Na jejich popud se Československý rozhlas obrátil na posluchače 
s výzvou o poskytnutí jakýchkoli informací o architektu Letzelo-

vi. Výzvu zaslechli Letzelovi potomci žijící v Náchodě a okamži-
tě se přihlásili. V únoru 1968 přijela Fumiko Fujita do Náchoda 
a strávila celý den se švagrovou Jana Letzela Emilií Letzelovou 
a jeho neteří Emiliánou Hejzlarovou a jejím manželem JUDr. Jo-
sefem Hejzlarem. Z návštěvy se dochovalo několik fotografií. Ja-
ponka si velmi cenila toho, že mohla přespat v hotelu Beránek 
na místě Letzelova rodného domu a navštívila také jeho hrob. 
Po návratu do Japonska napsala o svém úspěšném pátrání člá-
nek, který nejprve vyšel v ženské revui „Fujin – Koron“ a v září 
1968 byl přetištěn v časopise „Orizuru – Dayori“ vydávaném Spo-
lečností za Starou Hirošimu „Orizuru-no-Kai“. Člen této společ-
nosti, která sdružuje přeživší a příbuzné obětí hirošimské ka-
tastrofy, Ichiro Kawamoto se spolu s Fumiko Fujito zasloužil 
o opravu textu na pamětní desce a prostřednictvím českosloven-
ského velvyslanectví v Tokiu poslal do Náchoda zásilku obsahu-
jící plaketu s nápisem NO MORE HIROSHIMAS, pamětní publi-
kaci a papírové skládanky vyjadřující symboly štěstí a věčnosti. 
Paní Emiliána Hejzlarová, která jako mladá dívka dělala svému 
strýci v Praze společnost v posledním období jeho života, má 
velkou zásluhu na uchování jeho památky. Udržovala za pomo-
ci svého muže, který ovládal angličtinu, korespondenci s básníř-
kou Fujito až do její předčasné smrti i s dalšími institucemi a zá-
jemci o život a působení architekta. Pečlivě opatrovala nevelkou 
sbírku jeho korespondence a fotografií, kterou jako bývalá ar-
chivářka odevzdala v roce 1985 pečlivě roztříděnou a popsanou 
i s vlastní dokumentací k uložení do náchodského archivu, aby 
ji zachovala pro budoucnost nejširší veřejnosti. Další část kore-
spondence uchovává v Brně jiná část rodiny. Byla však poskyt-
nuta k okopírování a péčí Stanislava Bohadla publikována. V Ná-
chodě stále žije její syn Jiří Hejzlar s rodinou a jeden z jeho synů, 
praprasynovec architekta Pavel Hejzlar si zřejmě jím inspirován 
zvolil stejné povolání. 

Fakta zjištěná kdysi Fumiko Fujito upoutala pozornost k Le-
tzelovu dílu a osobnosti na japonské i české straně. Do Náchoda 
k Hejzlarovým a do archivu začali přijíždět architekti, historici, 
novináři, filmaři či spisovatelé. V Japonsku a v Čechách bylo otiš-
těno množství článků, především v souvislosti s výročími konce 
druhé světové války, vznikly knihy, edice, filmy i divadelní hra. 
Uskutečnily se výstavy, popularizační pořady i pietní akty. Ne-
lze v tomto článku zmínit vše, takže jen výběrem. Jednou z prv-
ních, kdo se letzelovského tématu ujal, byla japonská režisérka 
a dramatička Shimako Murai. Narodila se a vyrostla v Hirošimě, 
proto se v režijní a dramatické tvorbě, k níž teoretickou průpra-
vu získala studiem divadelní vědy na Filozofické fakultě Uni-
verzity Karlovy v Praze, věnuje zejména tématu atomové zkázy. 
Sama se její obětí nestala jen díky tomu, že na jaře 1945 z Hiro-
šimy odjela studovat do Tokia. Po návratu ze studií v Praze za-
čala pátrat po dokladech o Letzelově životě a práci v Japonsku 

Jak Japonci objevili rodiště architekta Jana Letzela

Fumiko Fujito na návštěvě u Hejzlarů v únoru 1968
Fotografie zaslaná Ichiro Kawamoto 
(v první řadě zcela vpravo označen šipkou)
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a ve Spojených státech, k pramenům v Čechách se z politických 
důvodů dlouho dostávala jen obtížně. Své objevy publikovala 
většinou formou článků v japonském periodickém tisku a po-
sléze se rozhodla sdělit svou výpověď formou dramatu. Ve své 
trilogii nazvané „Jan Letzel stavitel Atomového dómu“ nahlíží 
jeho osobnost očima skutečných i fiktivních žen, jež procháze-
ly jeho životem. Tragika Letzela tvůrce i Letzela člověka v jejích 
dramatech souzní s tragédiemi těch, kdo přežili atomovou zká-
zu. Drama vyšlo v českém překladu Zdeňky Vasiljevové v roce 
2003 knižně a kromě Prahy se objevilo v divadelním provedení 
i v Náchodě. Z české strany je nutné zmínit publicistku, scéná-
ristku a režisérku Olgu Struskovou, která dlouhodobě spolupra-
covala s japonskou televizní společností NHK. Vytvořila několik 
čs.-japonských koprodukcí, mimo jiné úspěšný film o životě ar-
chitekta Jana Letzela, kterého ztvárnil Viktor Preis. Film nazva-
ný „Rajská zahrada“ reprezentoval japonskou televizi na festi-
valu v Monte Carlu a v soutěži Prix Italia, kde sklidil velký ohlas. 
Vydala také knihu s titulem „Dopisy z Japonska“, režijně uvedla 
několik dramat a s Pavlem Hejzlarem natočila v Čechách a v Ja-
ponsku dokumentární film, v němž si zahrál svého praprastrýce. 

V říjnu 1980, v roce 100. výročí narození Jana Letzela, se v Ná-
chodě konaly Dny japonské kultury. Kromě výstavy, přednášky 
a besedy vystoupil velký taneční soubor ze Sapora, který před-
vedl staré i novodobé japonské tance s nádhernou výpravou vy-
soké úrovně. Začátkem roku 2000 odstartoval ve městě projekt 
„Rok Jana Letzela“, který byl bohatě naplněn projekcemi filmů, 
četbou letzelovské beletrie, architektonickou soutěží o dostav-
bu náchodské radnice pro studenty architektury, přednáškami, 
koncertem na místě někdejšího hotelu Letzel, zasazením lípy 
přátelství a v rámci Týdne Jana Letzela pod záštitou České ko-
mise pro UNESCO třemi výstavami, koncertem se Shizukou Ishi-
kawou, japonským divadlem a bojovým uměním včetně japon-
ské kuchyně v restauraci hotelu Beránek. V téže době přijala VOŠ 
stavební a SPŠ stavební jméno architekta do svého názvu. Janu 
Letzelovi byl v roce 2010 věnován první díl cyklu České televize 
Šumné stopy, který natočil s žasnoucím architektem Davidem 
Vávrou režisér Radovan Lipus. V Hirošimě byly k 50. a k 65. vý-
ročí svržení atomové bomby uspořádány výstavy, na něž puto-

valy za přísných bezpečnostních opatření vzácné dokumenty 
z náchodského archivu. V loňském roce k 70. výročí převzala 
česká parlamentní delegace v Hirošimě jako dar část zdiva z hi-
rošimského dómu. V Náchodě je vystaven v malé expozici na-
proti recepci hotelu Beránek. Do archivu často přijíždí paní Shi-
nobu Amano-Kikuraku z Hiroshima Peace Memorial Museum se 
svým manželem a další badatelé z ciziny i z Čech. Archiv rovněž 
průběžně soustřeďuje do osobního fondu Jana Letzela dostupné 
dokumenty, knihy a jiné materiály, které dokládají neutuchají-
cí zájem o jeho osobu. 

K zatím poslednímu kontaktu mezi Hiroshimou a Náchodem 
došlo dne 15. září 2016, kdy město navštívili pan Rebun Kayo, 
výzkumník a mezinárodní koordinátor z hirošimské univerzity, 
pan Yoshichika Honda, profesor sinologie z téže univerzity a dvě 
studentky medicíny, které se předvedly jako výborné hudebni-
ce. Tuto malou delegaci provázela tlumočnice a překladatelka Ju-
lie Honyšová, která jejich cestu organizovala a svým pohotovým 
tlumočením přispěla k výborné atmosféře během nabitého pro-
gramu. Ráno byli Japonci přijati vedením města v obřadní síni 
radnice, kde k nim a ke čtyřčlenné rodině Hejzlarových promlu-
vil starosta města Jan Birke a místostarostové Pavla Maršíková 
a Miroslav Brát. Došlo k vzájemné výměně darů, z nichž nejdůle-
žitější byly kameny a cihly z Atomového dómu, které Rebun Kayo 
v rámci svého výzkumu vytáhl po sedmdesáti letech z řeky te-
koucí před ním. Po podpisu do pamětní knihy se všichni účast-
níci odebrali na staroměstský hřbitov ke hrobu Jana Letzela, kde 
zejména česká strana s úžasem přihlížela vážnému pietnímu ča-
jovému obřadu provázenému proslovy, hudbou na housle a vi-
olu v podání studentek a hrou Rebuna Kayo na tradiční japon-
ské nástroje – bambusovou flétnu a loutnovitý shamisen o třech 
strunách. Když pak zazpíval starou japonskou píseň Rodné mís-
to, byli všichni včetně něj dojati. Program pokračoval návště-
vou archivu, odpoledne pak komentovanou prohlídkou měst-
ského divadla a na závěr vystoupali Japonci na zámecký vrch. 
Pro všechny, kdo měli možnost se programu zúčastnit, byl vel-
kým zážitkem, ostatním alespoň některé momenty zprostřed-
kovala Česká televize v regionálním a i celostátním zpravodaj-
ství.                                                                      Lydia Baštecká
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to vše v kině Vesmír v Náchodě v říjnu2016

SVĚTOVÉ KONCERTY, OPERA, BALET, VÝSTAVA, 
DIVADLO I MUZIKÁL

 Středa 5. října v 19.15 hodin
Záznam divadla z londýnského Almeida Theatre
RICHARD III.
Autor William Shakespeare, režie: Rupert Goold
Válkou sužovaná Anglie se vzpamatovává z těžkého konfliktu. 
Král Edward je nemocný a politický konflikt se rozdmýchává 
znovu. Edwardův bratr – brutální ve válce, opovrhovaný v míru 
– čeká na příležitost ujmout se vlády… Slavný režisér Rupert 
Goold se ve spalujícím novém nastudování zaměřuje na detaily 
mytologie kolem monarchy, jehož machinace jsou neoddělitelně 
vetkané do struktury britské historie. V hlavních rolích herecké 
hvězdy – Ralph Fiennes v roli nejznámějšího Shakespearova zlo-
syna a Vanessa Redgrave v roli královny Margaret. České titulky.
Vstupné 250 Kč, studenti 200 Kč.
 Sobota 8. října v 17.45 hodin

Satelitní přímý přenos z Metropolitní opery v New Yorku
Richard Wagner
TRISTAN A ISOLDA
Sezonu 2016–2017 zahájí nová inscenace Wagnerova Tristana 
a Isoldy pod taktovkou Sira Simona Rattlea (šéfdirigenta Ber-
línské filharmonie), která bude jeho debutem v projektu Live 
in HD. Nina Stemme bude zpívat Isoldu, jednu ze svých stěžej-
ních rolí, kterou ztvárnila v nejlepších operních domech po ce-
lém světě. Jejím Tristanem bude australský hrdinný tenor Stu-
art Skelton. Inscenace Mariusze Trelińského, který v roce 2015 
v MET režíroval dvojprogram Jolanty a Modrovousova hradu, 
vznikla v koprodukci s Festspielhausem v Baden-Badenu, Teatr 
Wielki – Polskou národní operou a čínským Velkým národním 
divadlem v Pekingu.
Nastudováno v německém originále s anglickými a českými ti-
tulky. Základní vstupné 340 Kč, zlevněné (studenti, důchodci, ZTP) 
300 Kč, abonentní 270 Kč.
 Pondělí 10. října v 19.15 hodin

Záznam z Národní galerie v Londýně
SVĚTOVÉ MALÍŘSTVÍ NA PLÁTNECH KIN: VERMEER A HUDBA
V dílech nejtajemnějšího holandského malíře Johanese Vermeera 
byla hudba opravdovým vizuálním fenoménem. Zájem o zdánli-
vě subtilní, klidné a nenápadné obrazy do té doby nepříliš zná-
mého malíře vyvolali až francouzští impresionisté na konci  
19. století. Od té doby patří díla Johanese Vermeera k nejcen-
nějším obrazům na světě a k nizozemskému národnímu pokla-
du. Výstavou provede moderátor a historik umění Tim Marlow.
Uváděno v anglickém originále a s doprovodnými českými titul-
ky. Vstupné v předprodeji 180 Kč, v den konání 200 Kč.
 Úterý 11. října 2016 v 19.30 hodin

Záznam koncertu z kubánské Havany v roce 2016
ROLLING STONES: HAVANA MOON
Havana Moon je záznam historického a jediného koncertu kape-
ly Rolling Stones v kubánské Havaně. Režisér Paul Dugdale za-
chytil v tomto epickém živém koncertu jednu z největších kapel 
hudební historie i s jejími největšími hity. Koncert Havana Moon 
byl natočen na konci América Latina Olé Tour 2016, na kterém 
Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts a Ronnie Wood doká-
zali, že stále nemají nejmenší problém udělat dokonalou show 
pro více než 1,2 milionů diváků. Havana Moon je záznam kon-
certu kapely Rolling Stones z letošního roku a obsahuje navíc 
exkluzivní úvod v podání samotného Micka Jaggera a ostatních 
členů kapely pro publikum v kinech. Tento rozhovor bude s čes-
kými titulky. Vstupné 190 Kč.

 Neděle 16. října v 16.45 hodin
Satelitní přímý přenos baletního představení z Velkého diva-
dla v Moskvě
ZLATÝ VĚK
Hudba: Dmitrij Šostakovič, choreografie: Jurij Grigorovič
Zahajovací přenos baletních představení z Moskvy – sezóna 
2016/17. Šostakovičův balet, který byl v roce 1930 zakázán cen-
zurou, se znovu vrací na jeviště! Cenzorům se nelíbil především 
pro zjevné reference k trendy evropským tancům, které byly po-
važovány za buržoazní. Námět byl politickou satirou společen-
ských změn v tehdejší Evropě. Vstupné 280 Kč, zlevněné 250 Kč (stu-
denti, důchodci, ZTP), baletní abonentní 230 Kč.
 Sobota 22. října v 18.45 hodin

Satelitní přímý přenos z Metropolitní opery v New Yorku
Wolfgang Amadeus Mozart 
DON GIOVANNI
Simon Keenlyside v MET poprvé ve své kariéře ztvární roli za-
tvrzelého hříšníka Dona Giovanniho v inscenaci Michaela Gran-
dage, který za ni získal Tony Award. Za dirigentským pultem 
stane šéfdirigent MET Fabio Luisi a na scéně se dále objeví Hibla 
Gerzmava v roli Donny Anny, Malin Byström jako Donna Elvíra, 
Serena Malfi jako Zerlina, český pěvec Adam Plachetka jako Le-
porello, Matthew Rose jako Masetto, Kwangchul Youn jako Kom-
tur a poprvé se v Live in HD objeví Rolando Villazón v roli Dona 
Ottavia. Nastudováno v italském originále s anglickými a čes-
kými titulky. Základní vstupné 340 Kč, zlevněné (studenti, důchod-
ci, ZTP) 300 Kč, abonentní 270 Kč.
 Pondělí 24. října v 19.30 hodin

Dokument natočený ve spolupráci s Museo del Prado v Madridu
BOSCH: ZAHRADA POZEMSKÝCH ROZKOŠÍ
Uváděno u příležitosti pětistého výročí smrti Hieronyma Bosche. 
Právě datum smrti je totiž jediná informace, kterou můžeme 
o autorovi jednoho z nejznámějších uměleckých děl světa s ur-
čitostí říci. Film představuje
nejslavnější malířova díla, která se stala ikonickými po celém 
světě. Triptych Zahrady pozemských rozkoší dokáže zaujmout 
všechny napříč společností. Bosch maloval pro potěšení oka 
běžného pozorovatele, kterého nadchne propracovanost jeho 
obrazů. Pro náročnější pozorovatele však obrazy nepostrádají 
hloubku a skryté symboly, které nutí k zamyšlení nad povahou 
lidského vědomí a myšlení…
Vstupné v předprodeji do 16. 10. 2016 je 210 Kč, dále 240 Kč
Úterý 25. října v 19.30 hodin
Záznam koncertu z Las Vegas
KISS ROCKS VEGAS
Chcete to nejlepší? Dostanete to nejlepší! Gene Simmons a jeho 
legendární KISS zvou všechny své věrné z KISS ARMY a ostatní 
fanoušky na jedinečný záznam koncertu z Las Vegas. 24 kamer 
vám ukáže celou show s detaily, které na obřím živém koncertu 
nemůžete postřehnout…
Vstupné v předprodeji 110 Kč, od 12. 10. 2016 – 150 Kč.

PŘIPRAVUJEME:
 Čtvrtek 3. listopadu v 19.30 hodin

Záznam muzikálu z londýnského West Endu
MISS SAIGON
Muzikál pocházející z dílny autorů Claude-Michaela Schönberga, 
Alaina Boublila a Richarda Maltbyho ml., kteří spolu již dříve vy-
tvořili muzikál Les Misérables. Tragický milostný příběh o mla-
dé servírce Kim, sirotkovi z války, která se zamiluje do Ame-
ričana Chrise… Dokonalá podívaná v obsazení hvězd jakými 
bezpochyby jsou Jonathan Pryce a Lea Salonga. Nové oceňované 
nastudování Miss Saigon popsali v Daily Telegraph jako nejvíce 
vzrušující a emocionální koktejl dechberoucího muzikálového 
představení a v deníku Daily Mail jako nejlepší muzikál všech 
dob. Miss Saigon slaví 25 let od prvního uvedení v londýnském 
West Endu a diváci si můžou tohle výroční užít v dokonalém 
zpracování! Vstupné v předprodeji do 23. 10. – 180 Kč, dále – 210 Kč.
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Chcete začít s běháním, nebo se v něm zdokonalit? Zajímá Vás 
jak si sám postavit správný běžecký trénink? Jak se zlepšovat? 
Jak se vhodně rozcvičit a jak kompenzovat po tréninku? Přijďte 
k nám na ukázkové běžecké tréninky zdarma!
Úterý 11. října 18.00–19.15 nebo (čtvrtek 13. října 18.00–19.15. 

Zázemí tréninků run4run najdete ve školících prostorech 
PRIMÁTOR, a. s. (Dobrošovská 130, Náchod), který je i hlavním 
partnerem projektu. Čeká na Vás šatna, sociální zázemí a pitný 
režim. Nepotřebujete nic speciálního, jen běžeckou obuv a po-
hodlné sportovní oblečení.

Běháme v homogenních skupinkách (ženy, muži). Nabízíme 
8 týdenní tréninkové kurzy pro úplné začátečníky i pokročilé. 
Vyzrálý trenérský tým (Zuzana Rousková, Aneta Žďárská, Kamil 
Krunka, Aleš Žďárský) Vás provede vším, co patří k běhání a tré-
nování - prakticky i teoreticky. Běhání chápeme jako nejpřiro-
zenější formu pohybu, která přináší blahodárné účinky pro tělo 
i duši. Vycházíme z vědy, ale z běhání vědu neděláme.

Chystáme pestré tréninky v malé skupině, přátelskou atmo-
sféru, individuální přistup, odbornost a hlavně radost z pohybu.

Rezervujte si své místo na ukázkovém tréninku zdarma 
na run4run@seznam.cz, nebo na tel: 732 576 492. 

Více informací najdete na facebook.com/Run4run.

běžecký trénink 
s trenérem zdarma

V Kladském pomezí to v letních měsících doslova žilo a des-
tinační společnost byla v několika případech u toho. Stejně jako 
v předchozím roce se Branka, o.p.s. zastupující turistický regi-
on Kladské pomezí zúčastnila několika akcí.

Svoji sezonu započala již v květnu na 12. ročníku Poříčských 
toulek, kde si u stánku mohli účastníci vybrat z několika zají-
mavých materiálů, jako byly praktické cyklomapy do kapsy, te-
matické letáky nebo také letní číslo turistických novin. Na konci 
června jsme se účastnili rodinného minifestivalu U nás na zám-
ku v Novém Městě nad Metují, kde jste nás mohli najít vedle fon-
tány v zámecké zahradě. V polovině července jsme zůstali v do-
movském Náchodě na Pivobraní, které stejně jako akci U nás 
na zámku pořádá náchodský časopis SWING. Zde si děti i dospě-
lí mohli vyplnit zajímavý kvíz a kromě propagačních materiá-
lů si tak odnést i drobnou odměnu. Od 15.–21. srpna jsme fandi-
li v Olympijském parku Pardubice. Ke spolupráci byla oslovena 
města a osloveni další členové. Díky tomu byl po celou dobu pro 
návštěvníky našeho stanu připraven i zajímavý doprovodný pro-
gram v podobě např. vojáka v uniformě nebo tvořivých dílen Mu-
zea papírových modelů. „Návštěvu 
Olympijského parku jsme si moc uži-
li. Byla to pro nás nová zkušenost, 
a tak jsme rádi, že jsme u toho mohli 
být“ říká Markéta Venclová, ředitel-
ka destinační společnosti Branka,  
o.p.s.. Kladské pomezí nechybě-
lo ani na stěžejní akcí sezony jako 
je Mezinárodní folklorní festival 
v Červeném Kostelci. 

Naši pomyslnou sezonu jsme le-
tos ukončili na Kuronských slav-
nostech pořádaných na náchod-
ském zámku. „Stánek Kladského 
pomezí byl na Kuronských slavnos-

Branka, o.p.s. 
pro letošní rok uzavřela svoji sezonu

tech v obležení zájemců. Největší zájem byl o výlety s dětmi a cyklo-
turistiku. Ten kdo měl zájem o Toulavý baťoh, odnesl si zároveň první 
samolepku“ sdělila Markéta Venclová, která se účastnila slavnos-
tí osobně. „Sběr samolepek je součástí cestovatelské hry, díky 
níž můžete vyhrát jednu ze sedmi cen“ dodala. Pravidla k sou-
těži naleznete na http://toulavybatoh.cz/cs/news/viewstatic/2312.

A když už je o něm řeč, kam letos vyrazil náš Toulavý baťoh? 
Potkat jste ho mohli na všech zmiňovaných akcích. Kromě toho 
si však na konci července v Muzeu papírových modelů v Poli-
ci nad Metují připravil pro děti zábavný program. Děti si užily 
soutěže, úkoly, kouzelnické představení mistra Carla nebo tvo-
řivé dílny.

Více informací a spoustu tipů na výlety najdete na www.toulavy-
batoh.cz, www.kladskepomezi.cz nebo na našem Facebooku. 

Úpice, nám. – (žlutá t. zn.): Sychrov, Krákorka, Končiny – (čer-
vená t. zn.): Rtyně v Podkrkonoší – (žlutá t. zn.): Rtyně v Podkr-
konoší, žst., Odolov – (zelená t. zn.): Kolčarka, rozcestí U Bílého 
kůlu, rozhledna Žaltman, Osada Paseka – (červená t. zn.): Malé 
Svatoňovice, žst. 

Tentokrát vám přinášíme trochu neobvyklý tip na výlet. Jed-
ná se o 23. ročník dálkového pochodu s názvem „Spadaným lis-
tím“, který se koná 22. října 2016, jenž tradičně pořádá Klub čes-
kých turistů z Úpice. Turista má na výběr z pěti tras v rozsahu 
12 až 50 km. Všechny však mají stejný cíl. Končí v Osadě Pase-
ka v Jestřebí boudě.

My jsme pro vás vybrali zlatou střední cestu, a to trasu o dél-
ce 25 km. Pochod začíná na úpickém náměstí u staré radnice, 
ve které se nyní nachází Muzeum a galerie J. W. Mezerové. Jedná 
se o nejstarší kamennou budovu ve městě, postavenou ve stylu 
venkovského baroka. Expozice nabízí vhled do života a působe-
ní rodiny MUDr. Antonína Čapka, obrazy Julie Winterové-Meze-
rové, či například nálezy z hradu Vízmburk. Z náměstí půjdeme 
po žluté turistické značce až na Sychrov a dále až na Končiny, 
kde z rozcestí budeme pokračovat po červené turistické značce 
až do Rtyně v Podkrkonoší. Když budeme procházet okolo hřbi-
tova, určitě si všimneme dominantní dřevěné zvonice u kostela 
svatého Jana Křtitele z roku 1592. Zvonice je nazývána „zvoni-
cí rtyňského typu“, protože žádná s podobným tvarem či kon-
strukcí nebyla v celé České republice ani v Evropě dosud naleze-
na. V základech se jedná o dvanáctibokou stavbu, konstrukce je 
spojena pouze dřevěnými čepy a kolíky. Uvnitř zvonice se nachá-
zejí tři památné zvony z let 1471, 1545 a 1644. O pár metrů dále 
máme možnost navštívit městské muzeum s ojedinělou expozi-
ci 400 let dolování uhlí. Na náměstí opustíme naši červenou tra-
su a pokračujeme dále po žluté. Se stoupáním mineme rtyňskou 
železniční zastávku a dojdeme na Odolov. Zde se napojíme na ze-
lenou trasu a už po hřebenu Jestřebích hor za doprovodu „řopí-
ků“ ukrytých v lesích okolo cesty se vydáme směrem k Jestřebí 
boudě, neboli Řehačce. Zastávku si můžeme udělat ještě u Bílé-
ho kůlu v příjemném altánu a v případě pěkného počasí určitě 
stojí za to vyšplhat na rozhlednu Žaltman a pokochat se tím na-

ším krásným krajem. Cílem akce je 
Jestřebí bouda, ale 25 km budeme 
mít za sebou, když odtud dojdeme 
k nejbližšímu spoji a to k nádraží 
v Malých Svatoňovicích. Ty zdat-
nější si mohou trasu ještě o 2 km 
prodloužit (zelená t. zn.) na novou 
rozhlednu na Markoušovickém hře-
beni. Odtud je nutno vrátit se zpět 
k Jestřebí boudě a po červené znač-
ce dojdeme na nádraží v Malých 
Svatoňovicích.

Eva Řemínková, Branka, o.p.s.
Miroslav Vořechovský, KČT Úpice

Spadaným listím z Úpice až na Řehačku
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Letos se již počtvrté uskutečnila výprava skautů a skautek 
z náchodských a jaroměřských oddílů do Anglie, tentokrát pod 
vedením Jany Čížkové. Skupinka, která čítala celkem dvanáct 
účastníků, navštívila ve dnech 5.–14. srpna 2016 městečko Rush-
den v hrabství Northampton.

Jednalo se opět o výměnný pobyt, naši angličtí přátelé na-
vštívili náš kraj loni v létě. Již cesta z Jaroměře byla trochu dra-
matická, když vlak měl značné zpoždění, ale vše dobře dopad-
lo a po celodenním cestování autobusem jsme byli ubytováni 
ve skautském domečku v Rushdenu. Angličtí roveři – Explorers 
– nám připravili uvítání v češtině, a to v podobě velkého malo-
vaného nápisu „VITEJTE“, dále nás čekala vydatná večeře a ješ-
tě pár her s míčem v parku a v klubovně.

Neděli jsme zahájili ranní bohoslužbou v místním kostele St 
Mary ś, kde nás všechny srdečně uvítali a zároveň popřáli pří-
jemný pobyt. Nedělní odpoledne bylo opakem klidného rána, 
když jsme byli v Santa Pod na závodní autodráze. Jezdila se 
tu časovka na čtvrt míle, všude byly spousty nádherných aut, 
představení a další zábavy. Večer jsme byli pozváni na zahradu 
ke skautské vedoucí Rose, která navařila a upekla samé dobro-
ty, a kde jsme se sešli s našimi anglickými přáteli.

Další den naše kroky vedly přes chráněnou lokalitu Wyming-
ton Meadow ve tvaru trojúhelníku, kde stále rostou chráněné 
druhy rostlin včetně orchidejí, přestože tudy již od roku 1850 
vede železniční trať z Bedfordu do Wellingborough. Naším cílem 
byl statek, kde byla umělá horolezecká stěna, na které si všichni 
s nadšením vyzkoušeli lezení. Po tomto výkonu jsme pokračova-
li ve sportovním odpoledni. Dostali jsme také speciální pozvá-
ní do koulařského klubu – Redwell bowling club Wellingborou-
gh, kde nás učili hru se speciálními koženými koulemi. Tato hra 
vznikla již kolem roku 1250 a je jen několik klubů ve čtyřiceti ze-
mích světa, ale stále žádný v Česku. Závěrem odpoledne nás při-
vítal starosta Wellingborough se svou manželkou a při pohoštění 
nám byl předán certifikát na památku společného utkání. Záro-
veň vyslovili přání, abychom byli průkopníky této hry v Čechách. 
Večer byl zakončen tvorbou náramků z parašutistických lanek.

V týdnu jsme opět zavítali do místního kostela, kde nás vikář 
provedl celou historií tohoto gotického svatostánku s andělíčky 
u stropu a pan Alan s manželkou nám ukázal osm zvonů, z nichž 
pět bylo zakoupeno v roce 1794 panem R. Taylorem of St Neots. 
Několik zvonů je zde srdcem vzhůru. Následovala návštěva měs-
ta Bedfordu, která začala piknikem a končila nákupy v obchod-
ním centru. Po večeři se hrály velké deskové hry.

Ve skautském centru, kde pracuje vedoucí „naší“ skupiny An-
gličanů Steph, jsme hráli hry s padákem a překonávali sami sebe 
na lanových aktivitách. Další návštěva byla na mléčné ekologic-
ké farmě Newlands, kde chovají krávy a ovce. Zde jsme si vyzkou-
šeli podojit krávy a ochutnali i lahodné nepasterizované mléko. 
Na této farmě dále pěstují obilí, kukuřici a trávu pro krmnou 
směs kravám, kterých mají celkem 160 a dále 250 ovcí. Vyrazi-
li jsme také k moři. Den nám bohužel propršel, přesto se nám 
v městečku Wells-next-the-Sea v Norfolku líbilo. Velmi zajímavá 
byla návštěva v RNLI Lifeboat – královské záchranářské stani-
ci na pobřeží. Také se všem líbila procházka podél pobřeží s al-
pakami, když si každý vedl svou alpaku na vodítku. Procházka 
po městečku byla zakončena v místní restauraci.

Předposlední velmi slunečný den jsme strávili na hradě War-
wick. Dopoledne nás čekala společná prohlídka strašidelného 
podzemního hradního žaláře, následovala individuální návště-
va komnat, kaple, věží a hradeb, ze kterých byl nádherný vý-
hled do okolí.

Před odjezdem domů jsme zavítali do Londýna a jeho světo-
známých památek, jako je Buckinghamský palác, St. Jameś park, 

Skauti a skautky 
z Náchoda a Jaroměře 
v létě navštívili Anglii

Ačkoliv je říjen posledním měsícem turistické sezóny, není 
pro členy Klubu vojenské historie Náchod rozhodně méně důle-
žitý, než měsíce předchozí. Vedle obvyklých otevíracích dnů oži-
je v neděli 9. října interiér srubu N-S 82 Březinka opět dobovým 
ruchem při dalším ročníku mimořádně úspěšné akce „Hraničá-
ři – kluci pro každou lotrovinu“. Kromě scének, které dají ná-
vštěvníkům nahlédnout do všedního dne pevnostních osádek, 
jsou letos připraveny i bonbónky pro skutečné znalce – například 
v podobě informací o experimentech se speciálními výstrojními 
součástkami, které byly pro hraničáře v roce 1938 připravová-
ny. Komentované prohlídky srubu budou z technických důvodů 
vyhrazeny pouze pro registrované zájemce. Údaje o akci včetně 
mailové adresy pro registraci naleznete pod článkem.

V pátek 28. října členové uniformované skupiny klubu oslaví 
Den vzniku samostatného československého státu vzpomínko-
vými akty u pomníků padlým ve Světové válce. V tento den též 
budou objekty Běloveského pevnostního skanzenu tradičně pří-
stupné veřejnosti. Podrobnosti o chystaných akcích lze sledovat 
na facebookovém profilu Březinky či na webových stránkách klu-
bu. www.brezinka.cz

Říjen s „oživenou Březinkou“

Westminsterské opatství, Big Ben, Londýnské oko s animací 
ve 4D, hrad Tower of London a most Tower Bridge. Následova-
lo velké loučení a upřímná objetí s našimi skautskými přáteli 
na stanovišti autobusů. Už se opět těšíme na další setkání v naší 
České republice.

Zvláštní poděkování za finanční podporu patří našemu spon-
zorovi – náchodské firmě ATAS elektromotory Náchod a. s., 
a také panu místopředsedovi vlády pro vědu MVDr. Pavlu Bělo-
brádkovi, PhD., MPA. Text a foto: Jana Čížková
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se opět vydařily. A byl to již desátý ročník 
těchto již tradičních slavností. Hojná účast, 
bohatý program, krásné počasí, navíc řada 
významných hostů ze zahraničí. Z družebních 
měst přijeli jejich zástupci – polského Klodz-

ka, Kudowy Zdrój, německého Halberstadtu a především lotyš-
ské Bausky, města z bývalého kuronského regionu. 

Již páteční slavnostní koncert v děkanském chrámu sv. Vavřin-
ce byl nádherný. Rižské saxofonové kvarteto s vynikající sopra-
nistkou Kristine Gailíte, sólistkou Lotyšské národní opery v Rize, 
předvedlo bohatý repertoár složený z klasické světové i lotyšské 
hudby, zazněly i Biblické písně Antonína Dvořáka. Poutavé bylo 
i vystoupení těchto umělců v sobotním zámeckém programu.

Ozdobou slavností je vždy účast folklorního souboru Meme-
lite, kdy mladí tanečníci s temperamentem sobě vlastním před-
vádějí lidové lotyšské tance. Posluchače rovněž nadchl Koncert 
pro vévodu, který připravil smyčcový orchestr náchodské ZUŠ 
pod vedením Lukáše Janko. Předtím vévoda s družinou přivítal 
návštěvníky slavností a starosta města uvedl zahraniční hosty. 
V česky proneseném projevu poděkoval velvyslanec Lotyšské re-
publiky v Praze pan Albert Sarkanis za pořádání Náchodských 
Kuronských slavností, které pomáhají k vzájemnému poznává-
ní Lotyšska a Česka, přispívají k prohloubení vztahů mezi měs-
ty Bauska a Náchod. Starostovi Náchoda panu Janu Birke a paní 
Mgr. Věře Vlčkové pak předal zvláštní děkovné diplomy z velvy-
slanectví Lotyšské republiky za uskutečňování těchto aktivit. Po-
děkoval i pracovníkům odboru kultury a sportu paní Ivetě Há-
nové a panu Romanu Touškovi za organizační práci. 

Ve svém projevu ocenil spolupráci obou měst vedoucí delega-
ce z Bausky, pan Janis Rumba, když řekl (překlad):

Letošní Náchodské Kuronské slavnosti
„Drazí přátelé v Náchodě!
Jménem svým, členů zastupitelstva správního obvodu města 

Bausky a obyvatel Bausky, Vám blahopřeji k vašemu městskému 
festivalu. My, delegace z Bausky, máme velkou radost, že jsme 
opět v České republice, v Náchodě. Slavíme tento festival s vámi 
a těšíme se z vašeho pohostinství. 

Spolupráce mezi městy Bauskou a Náchodem nás obohacu-
je. Tato návštěva vašeho města nám umožňuje lépe objevovat 
vaši kulturu, tradice, současné úspěchy, získávat nové přátele 
a znalosti.

Obě naše města jsou dobře známá pro bezvadně restaurova-
né zámky vévody Kuronského. Jsme na to hrdi a tyto jsou nyní 
užívány jako místa pro kulturní události, zábavu a vzdělávání.

Hrad Bauska má dlouhodobou spolupráci s českými restaurá-
tory. Jeden z nich, Miloš Gavenda, je čestným občanem Bausky. 
Na našem hradě můžeme často vyslechnout koncerty staré hud-
by. V současné době mohou návštěvníci hradu Bauska zhlédnout 
výstavu „Karel IV. – český král a císař říše římské“, která je vě-
nována 700. výročí narození Karla IV. Umělecká díla na výstavu 
zapůjčilo Národní muzeum české republiky.

Jsme rádi, že v době našeho pobytu v Náchodě, vám můžeme 
ukázat naše lotyšské tradice a jsme šťastni, že se vám líbí naše 
tance. Lotyšské lidové tance jsou populární ve školách a kultur-
ních zařízeních. Letos to je již počtvrté, kdy soubor Memelite má 
příležitost zde tančit. Vždy jsou zde opravdu vřele přijati. Děku-
jeme vám za to! Přejeme vám dobrou náladu, hezký odpočinek 
a radostné svátky!“

Věříme, že Náchodské Kuronské slavnosti v příštím roce 
úspěšně „vykročí“ do druhé desítky svého trvání.

Věra Vlčková
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Klub SUN Náchod – Mateřské centrum Hopsáček Vás opět zve 
k návštěvě. Otevřeno máme každý den od 9 hodin, pravidelně 
vždy od pondělí do pátku. Navštívit a pohrát si v centru může 
opravdu každý, bez předešlého přihlášení apod. Doporučený věk 
těch nejmenších najdete na našich webových stránkách www.
hopsacek.cz. Platíte pouze dopolední pobytné ve výši 30 Kč, které 
zahrnuje využití celých prostor po celé dopoledne, včetně mož-
nosti využití kuchyňky a samozřejmě doprovodného programu 
v podobě cvičení, zpívání nebo tvoření.

Odpolední kroužky pro předškoláky a nejmenší školáky jsou 
již v plném proudu a na všechny se můžete během celého školní-
ho roku hlásit. Nabízíme kroužek Sebeobrany, Průzkumník (po-
kusy hravou formou pro děti od 5 do 7 let), Tanečky, Florbal, 
Vaření, Angličtinu pro různé věkové skupiny, Němčinu, Kytaro-
vý kroužek, Šikovné ručičky a volnočasový kroužek Lovci stop. 

V podvečer se v prostorách mateřského centra můžete zdravě 
protáhnout, jistě si vyberete podle zájmu a náročnosti mezi Pi-

www.hopsacek.cz
MC Hopsáček lates, Jógou, Fit cvičením, Aeromixem, Kalanetikou a nebo nově 

navštívíte hodinu, kde cvičíme na Skákacích botách.
V říjnu v rámci jednorázových aktivit se můžete těšit:
 4. 10.  Dopolední povídání o knížkách 
 24. 10.  Stříhání dětských vlásků
 4. 11.  Burza dětských potřeb

Jako každý rok i letos připravujeme Vánoční trhy v jídelně Ru-
bena v Náchodě. Rádi přivítáme nové prodejce, nové pomocníky, 
nové nápady. Kdo by se rád zapojil a pomohl s organizací nebo 
výzdobou, bude vítán. Chybět nebudou opět dílničky pro děti, 
výroba adventních věnců apod. Přijďte naladit tu pravou před-
vánoční atmosféru 26. nebo 27. listopadu.

Nabídku jednorázových aktivit sledujte na našich facebooku, 
www stránkách nebo nám zašlete Váš e-mail, na který Vám rádi 
zašleme přehled aktivit. Nezapomeňte se informovat o provo-
zu v období školních prázdnich a svátků, v říjnu jsou podzim-
ní prázdniny od 26. do 30. 10. V těchto dnech odpolední krouž-
ky probíhat nebudou O dopoledním programu Vás budeme včas 
informovat.
www.hopsacek.czhopsacek@seznam.cz 
– 608 970 406 – 604 610 581

V sobotu 22. října se uskuteční Den otevřených dveří Městského divadla Dr. Josefa Čížka v Náchodě a hotelu U Beránka. Ko-
mentované prohlídky s průvodcem začnou v 9.30, 11.00, 13.30 a 15.00 hodin u hlavního vchodu do budovy. Návštěvníci si 
prohlédnou všechny sály, jeviště, zákulisí, provozní a technické prostory divadla. V hotelové části jistě zaujme především 
prezidentské apartmá a možnost srovnání historických a moderních interiérů. Prohlídka bude končit v malé expozici vě-
nované architektu Janu Letzelovi naproti hotelové recepci. Maximální počet je 20 účastníků ve skupině, rezervace přijímá 
Městské informační centrum.

Beránek otevře dveře
V sobotu 22. října se uskuteční Den otevřených dveří Městského divadla Dr. Josefa Čížka v Náchodě a hotelu U Beránka. Ko-
mentované prohlídky s průvodcem začnou v 9.30, 11.00, 13.30 a 15.00 hodin u hlavního vchodu do budovy. Návštěvníci si 
prohlédnou všechny sály, jeviště, zákulisí, provozní a technické prostory divadla. V hotelové části jistě zaujme především 
prezidentské apartmá a možnost srovnání historických a moderních interiérů. Prohlídka bude končit v malé expozici vě-
nované architektu Janu Letzelovi naproti hotelové recepci. Maximální počet je 20 účastníků ve skupině, rezervace přijímá 
Městské informační centrum.

Beránek otevře dveře
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Ve dnech 24.–27. srpna se v pražské hale Královka uskutečni-
lo IV. Mistrovství světa v mažoretkovém sportu 2016. Náchodské 
mažoretky MONA se tohoto klání účastnily se svými 17 forma-
cemi, a to na základě nominací získaných na předešlém Mist-
rovství ČR a Mistrovství Evropy. Díky oceněním, která zde děv-
čata ještě před prázdninami stačila získat, přijížděly náchodské 
dívky do Prahy s mnoha očekáváními. Ačkoli byla konkurence 
okolních států velmi těžká, podařilo se jim navázat na úspěchy 
z předešlých let a získat mnoho významných ocenění. Do Nácho-
da nakonec MONA přijížděla s neuvěřitelnými pěti tituly MISTRA 
SVĚTA 2016 a čtyřmi dalšími medailovými umístěními. Někte-
ré z kategorií a disciplín dokonce MONA ovládla vůbec poprvé 
ve své historii. Ocenění děvčat bylo následující:
  MISTRYNĚ SVĚTA 2016 – kadetky pom pom
  MISTRYNĚ SVĚTA 2016 – juniorky baton
  MISTRYNĚ SVĚTA 2016 – juniorky pom pom
  MISTRYNĚ SVĚTA 2016 – Aneta Vacková, sólo seniorky baton
  MISTRYNĚ SVĚTA 2016 

 – Nikola Valentová, Tereza Kubínová, duo kadetky pom pom
  I. VICEMISTRYNĚ SVĚTA 2016 

 – Tereza Kubínová, sólo kadetky pom pom
  I. VICEMISTRYNĚ SVĚTA 2016 – mini mix seniorky

PĚTKRÁT Mistryně světa 2016

OKRESNÍ SDRUŽENÍ ČUS V NÁCHODĚ 
Vás zve na 59 . ročník silničního běhu 
HRONOV–NÁCHOD

Okresní sdružení ČUS v Náchodě 
pod záštitou měst Náchod a Hronov 
a městyse Velké Poříčí
DATUM KONÁNÍ: SOBOTA 22. ŘÍJNA 2016 
START v 11.00 hodin na náměstí v Hronově
kam budou závodníci dopraveni z Náchoda autobusy

PŘIHLÁŠKY:  
ELEKTRONICKY do pondělí 17. 10. 2016 do 10 hodin. 
(spuštěno od 1. 4. 2016 na www.hronovnachod.cz 
a www.sportchallenge.cz)

Přihlášky v místě konání závodu:
V pátek 21. 10. 2016 od 13–18 hodin  
ve sportovní hale SK Náchod (Rubena) 
(startovné 200 Kč)
V sobotu 22. 10. 2016 od 7.30–9.45 hodin 
v městské radnici v Náchodě  
(startovné 300 Kč)

Vyhlášení výsledků: 
Uskuteční se v obřadní síni MěÚ Náchod (2.poschodí radnice) 
asi ve 13.00 hodin.

Ceny předají představitelé pořádajících měst, městyse,  
zástupci sponzorů a pořadatele.

Informace:  
Na OS ČUS Náchod, Pražská 1759, 547 01 Náchod,
tel. 491 426 744, 775 945 866  
amail: rufer@cushk.cz, rufer.starkoc@seznam.cz, 
www.hronovnachod.cz 

Ing. Pavel Krtička, v. r., hlavní rozhodčí 
Hana Kopecká, v. r., ředitelka závodu

HC NÁCHOD

Základní informace:
• Pro děti ve věku 4-8 let a jejich rodiče
• Pro všechny děti bez rozdílu dovednosti bruslení 
• Vezměte si s sebou základní vybavení – brusle, helma, rukavice *
• Dvě hodiny zábavy na ledě i mimo něj
• Hodnotné dárky pro všechny účastníky

PŘIJĎTE SI VYZKOUŠET LEDNÍ HOKEJ 
A ZAŽIJTE SPOUSTU ZÁBAVY

pojdhrathokej.cz

HC NÁCHOD

PŘIJĎTE SI VYZKOUŠET LEDNÍ HOKEJ 
A ZAŽIJTE SPOUSTU ZÁBAVY

MÁ SPRÁVNÝ SPORT PRO VAŠE DÍTĚ

25. 10. 2016, v úterý od 16.00 hodin
a 29. 10. 2016, v sobotu od 8.00 hodin
ZS Náchod, Na Strži 1795

HC Náchod

www.hcnachod.cz

* Postačí cyklistická helma a lyžařské rukavice. V případě, že máte doma chrániče loktů a kolen pro 
in-line bruslení, vezměte je rovněž s sebou. Pokud nedisponujete žádným zmíněným vybavením, 
obraťte se prosím na pořádající klub s dotazem na možnost zapůjčení věcí na místě.

Pořádající klub:

Termín akce: 

Adresa stadionu:

Bližší info: 

  II. VICEMISTRYNĚ SVĚTA 2016 – mini mix kadetky
  II. VICEMISTRYNĚ SVĚTA 2016 – mini mix juniorky

Děvčatům moc gratulujeme a děkujeme jim za vzornou re-
prezentaci našeho oddílu, města i České republiky. Pokud se i ty 
chceš stát součástí našeho týmu, neváhej a dej nám o sobě vě-
dět na adrese mazoretky-nachod@seznam.cz. Na další sezónu 
a všechny naše nové přírůstky se už nyní moc těšíme.

Veronika Pecoldová, Mažoretky MONA Náchod
Foto: Zdeněk Pecold

POZOR ZMĚNA TRATI ZÁVODU!!!

grafické studio a tiskárna
VÝROBA Plakátů A4 , A3, A2, A1, A0...XL

VÝROBA Kalendářů
 www.creopress.cz 

603 311 052 | studio@creopress.cz
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Fotbal 

Házená

Volejbal PROGRAM NA KUŽELNĚ SKK PRIMÁTOR NÁCHOD – říjen 2016

Mezi reprezentanty ČR na letošní letní 
olympiádě byl také dvaadvacetiletý pla-

Pavel Janeček 
reprezentoval ČR na olympiádě v Riu

vec Pavel Janeček, absolvent VOŠ a SPŠ sta-
vební arch. Jana Letzela v Náchodě v roce 
2013, nyní student Univerzity Karlovy  
– Fakulty tělovýchovy a sportu, člen klu-
bu Delfín v Náchodě. Český dorostenec-
ký rekordman, český rekordman, finalista 
ME25 2015, SU 2015, MEJ 2011, semifina-
lista ME 2016, MS25 2014, ME 2014, MEJ 
2012, MSJ 2011, účastník MS 2015, ME25 
2013, MS 2013 a ME25 2012. A také nej-
úspěšnější sportovec okresu Náchod za 
rok 2014.

Hned první den soutěží po slavnost-
ním zahajovacím ceremoniálu závodil na 
trati 400 metrů polohový závod, na kte-
rý se do Ria kvalifikoval. Byl to jeho prv-
ní start pod olympijskými kruhy. Na něm 
sice kvůli ztrátě čtyř vteřin nesplnil svůj 
cíl – překonat svůj vlastní český rekord, 
ale prožil jedinečný a nejvýznamnější 
plavecký závod, z něhož si přivezl velkou 
zkušenost. Tu by rád využil v příští sezó-
ně, jejímž vrcholem bude mistrovství svě-
ta v Kanadě.

Mgr. Marie Vintrová

 v sobotu 1. října 2016
krajský přebor kadetek
SPORT KLUB Náchod 
– TJ SOKOL Nechanice
od 9.00 a 13.00 hod.

 liga juniorek 
SPORT KLUB Náchod – SH TJ Turnov
od 11.00 a 14.00 hod.

 v sobotu 15. října 2016
krajský přebor kadetek
SPORT KLUB Náchod 
– TJ SOKOL Třebechovice pod Orebem
od 10.00 a 14.00 hod.

 v sobotu 23. října 2016
krajský přebor kadetek
SPORT KLUB Náchod – TJ LOKO Trutnov
od 9.00 a 13.00 hod.
liga juniorek 
SPORT KLUB Náchod – KVT TU Liberec
od 11.00 a 14.00 hod.

 Sobota 8. 10. v 16 hodin 
FK Náchod – Kolín divize mužů

 Neděle 9. 10. v 10 hodin 
FK Náchod – Liberec II. liga dorostů
v 16 hodin FK Náchod „B“ 
– Úpice I. A třída mužů

 Sobota 15. 10. v 16 hodin 
FK Náchod – Kutná Hora divize mužů

 Neděle 23. 10. v 10 hodin 
FK Náchod – Bohemians II. liga dorostů
v 15.30 hodin FK Náchod „B“ 
– Trutnov I. a třída mužů

 Sobota 29. 10. ve 14.30 hodin
FK Náchod – Čáslav divize mužů
Všechna mistrovská utkání se hrají na 
stadionu v Bělovsi.  

FESTIVAL PIŁKI RĘCZNEJ 
– ŚWIDNICA CUP 2016

Ve dnech 3.–4. září 2016 se mladí há-
zenkáři TJ Náchod zúčastnili tradičního 
mezinárodního turnaje v polské Świdnici. 
Účast našich družstev na tomto meziná-
rodním turnaji je pokračováním spoluprá-
ce, kterou oddíl házené navázal s partner-
ským oddílem SKPR Świdnica v průběhu 
mikroprojektu „Handball Euroregionu 
Glacensis“.

V letošním roce se turnaje zúčastnilo 
družstvo mladších žáků. Družstvo mlad-
ších žáků se ve své věkové kategorii ne-
ztratilo a obsadilo konečné 7. místo z 10 
účastníků. Toto umístění je úspěchem to-
hoto kolektivu, kde řada hráčů přestoupi-
la z kategorie minižáků a pro tyto hráče 
to byla první utkání mezinárodní házené 
s věkově staršími hráči. V každém zápase 
naši hráči hráli odpovědně a bojovali o co 
nejlepší výsledek.

Sestava družstva: M. Čejchan, P. Fal-
ta, M. Ilšner, T. Hynek, M. Ševc, L. Šolc,  
L. Cohla, D. Máslo, M. Káňa, J. Felgr

Trenéři: J. Lojda a V. Stára 

1. kuželkářská liga mužů: (hrací den – sobota)
 1. 10. 2016 15.00 TJ Červený Kostelec – Moravská Slávie Brno 
 22. 10. 2016 15.00  TJ Červený Kostelec – Lok. České Velenice
 5. 11. 2016 15.00 TJ Červený Kostelec – TJ Třebíč
1. kuželkářská liga žen: (hrací den – sobota)
 1. 10. 2016 11.00 SKK Primátor Náchod  – KK Rokycany
 22. 10. 2016 11.00 SKK Primátor Náchod – Slávia Praha
 5. 11. 2016 11.00 SKK Primátor Náchod  – KK Konstruktiva Praha
3. kuželkářská liga mužů: (hrací den – sobota)
15. 10. 2016 15,00 SKK Primátor Náchod A – HKK Olomouc B
1. kuželkářská liga dorostu: (hrací den – neděle)
 2. 10. 2016 10.00 SKK Primátor Náchod A – SKK Hořice
 2. 10. 2016 10.00 SKK Primátor Náchod B – KK Vysoké Mýto
 9. 10. 2016 10.00 SKK Primátor Náchod C – SKK Svijany Vrchlabí
 16. 10. 2016 10.00 SKK Primátor Náchod A – Kuželky Přelouč
 16. 10. 2016 10.00 SKK Primátor Náchod B – START Rychnov n. Kn. 
 23. 10. 2016 10.00 SKK Primátor Náchod C – KK Kosmonosy
 6. 11. 2016 10.00 SKK Primátor Náchod A – KK Zábřeh
Východočeský přebor: (hrací den – pátek)
 14. 10. 2016 17.00 SKK Primátor Náchod B – SKK Svitavy
 27. 10. 2016 17.00 SKK Primátor Náchod B – TJ Smiřice B
Východočeská soutěž: (hrací den – pátek)
 14. 10. 2016 19.30 SKK Primátor Náchod C – TJ Třebechovice C
 27. 10. 2016 19.30 SKK Primátor Náchod C – KK Hradec Králové D

SKK Primátor Náchod vyhlašuje již 
44. ročník tradičního turnaje neregist-
rovaných kuželkářů a kuželkářek, který 
nese název největšího sponzora turnaje 
„O pohár ředitele pivovaru Primátor Ná-
chod, a.s.“ Turnaj bude zahájen opět za-
čátkem listopadu 2016 a vyvrcholí kon-
cem ledna 2017. Veškeré informace 
naleznete na webových stránkách naše-
ho klubu www.kuzelky.nachod.net. Při-

Přihlášky do turnaje neregistrovaných v kuželkách
hlášky podávejte buď mailem na adre-
su: fana22@seznam.cz, nebo telefonicky 
na číslo 602 490 088. Nebo se zastavte  
v odpoledních hodinách přímo na naší 
kuželně. Termín uzávěrky přihlášek je  
15. října 2016. Po velkém úspěchu loňské-
ho ročníku věříme, že stejně úspěšně za-
čneme i letošní ročník tohoto největšího 
sportovního turnaje v našem regionu. Tě-
šíme se na vaší účast.
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v říjnu 2016 v Regionálním muzeu Náchod

Přehled kulturních akcíStátní zámek Náchod

  POST BELLUM 1866 – válečné hroby,  
 archeologie bitevního pole, dozvuky války…

U příležitosti 150. výročí prusko-rakouské války zveme návštěv-
níky na výstavu POST BELLUM 1866, která probíhá ve výstavní 
síni muzea (roh Zámecké a Tyršovy ulice) do 30. 10. 2016. Hlav-
ním námětem je to, co následovalo po bitvách u Náchoda a Čes-
ké Skalice a obecně po ukončení války. Na výstavě je tak např. 
prezentována problematika pohřbívání mrtvých a péče o váleč-
né hroby. Významnou součást tvoří archeologické nálezy získa-
né z výzkumů hromadných hrobů vojáků pohřbených po bitvě 
u České Skalice, včetně rekonstrukce části nálezové situace hro-
madného hrobu prozkoumaného při stavbě silničního obchvatu 
v roce 2003. Dále je prezentován modelový výzkum části boji-
ště u Václavic, kolekce dobových palných zbraní, která doku-
mentuje úroveň tehdejšího puškařství a především opožděnou 
reakci na převahu pruských zadovek. K vidění jsou např. rakous-
ké úpravy předovek Lorenz na zadovky soustavy Wänzl, pušky 
soustavy Werndl-Holub či unikátní puška větrovka. Představeny 
jsou rovněž suvenýry vyráběné po válce z nalezené munice, čin-
nost spolků vojenských vysloužilců, ale i válečné ohlasy v lite-
ratuře a hudbě. Otevřeno denně mimo pondělí 9–12, 13–17 hod.

  Bitva u Náchoda 27. 6. 1866
Dále u příležitosti 150. výročí prusko-rakouské války do 30. 10. 
2016 zveme návštěvníky do budovy stálé expozice Regionální-
ho muzea v Náchodě na Masarykově náměstí čp. 18 na výsta-
vu Bitva u Náchoda 27. 6. 1866, která přibližuje jedno z prvních 
větších střetnutí prusko-rakouské války a obě zúčastněné ar-
mády. Prezentována je výstroj a výzbroj rakouské a pruské ar-
mády použitá při bitvě u Náchoda, ale například také sklenice, 
ze které ve vinárně U Slovana údajně pil pruský korunní prince 
Fridrich Vilém. Otevřeno denně mimo pondělí 9–12, 13–17 hod. 

  Dějiny Náchoda a Náchodska
Expozice mapuje dějiny náchodského regionu od nejstarších do-
ložitelných projevů života pravěkých lidí až po současnost. Ná-
chod, Masarykovo náměstí, čp. 18, otevřeno je denně mimo pon-
dělí 9–12, 13–17 hodin. Organizované výpravy lze objednat na 
tel. čísle 491 433 722 nebo na e-mailu expozice@muzeumna-
chod.cz. 

  Pevnost Dobrošov zve na prohlídku! 
 PROGRAM NA PEVNOSTI DOBROŠOV V ŘÍJNU 2016

V měsíci říjnu je pevnost pro veřejnost otevřena denně vždy od 
10 do 16 hod., v jiný termín pro předem ohlášené organizova-
né výpravy. Návštěvu pevnosti lze objednat na tel. čísle 724 120 
498, popř. na 491 426 047, 491 423 248 nebo na adrese: Regio-
nální muzeum, Masarykovo nám. 1, 547 01 Náchod, či elektro-
nicky: pevnost.dobrosov@seznam.cz.
Na měsíc říjen jsme pro Vás připravili tyto zajímavé akce: 
3. ročník pochodu po čs. opevnění, tentokrát na Náchodsku. 
V sobotu 1. října 2016 se pod záštitou Ministerstva obrany ČR 
a Československé obce legionářské koná 3. ročník pochodu po 
čs. opevnění. Na akci je nutno se registrovat přes internet, nebo 
na místě. Podrobnosti naleznete na: http://www.pochod-opev-
neni.cz/. Účastníci pochodu budou mít možnost kromě návště-
vy tvrze Dobrošov navštívit i přilehlý srub Jeřáb s novou expo-
zicí a unikátními malbami z roku 1938. 

  Dobrošovská drakiáda 
V tentýž den – v sobotu 1. října 2016 se v areálu dobrošovské 
pevnosti uskuteční soutěž o nejkrásnější draky. Majitelé nejhez-
čích „létajících krasavců“ budou odměněni. Pozor! Akce se koná 
pouze za hezkého a větrného počasí!

www.mestonachod.cz

V říjnu nabízí náchodský zámek návštěvníkům prohlídky Picco-
lominské expozice, Salonů druhého patra a Malého okruhu (věž, 
terasa a gotické sklepení) o víkendech od 10.00 do 16.00 hodin, 
v ostatních dnech prohlídky možné pro objednané skupiny de-
seti a více osob. 

KULTURNÍ AKCE: 
  28.–29. 10. – Večerní prohlídky s „Černou paní“ 

Přijďte si i Vy s námi vychutnat tu jedinečnou atmosféru zámec-
kých komnat po setmění. Svým honosným sídlem vás provede 
sám kníže Ottavio Piccolomini, který vás seznámí i se svojí man-
želkou Marií Benignou, známou jako „Černá paní“. Na závěr za-
zní ukázka z renesanční a barokní hudby v podání žáků ZUŠ Po-
lice nad Metují.
Vstupné: 120 Kč/plné, 80 Kč/snížené, 360 Kč/rodinné.
Začátek prohlídek v 17.30, 18.30 a v případě zájmu i v 19.30 hodin
Nutná rezervace na tel. 491 426 201, 608 181 921, 773 771 818 
nebo e-mailu: prokopova.lucie@npu.cz.

Těšíme se na Vaši návštěvu! 
Více informací na www.zamek-nachod.cz.

 Praktická dílna. Přírodní kosmetika 
4. 10. 2016, 9.00–12.00 hodin/ lektor.  Mgr. Martina Horká  

 Grafomotorika  
5. 10. 2016, 13.00–17.00 hodin/lektor. Mgr. Hana Otevřelová 

 Připraveným štěstí přeje aneb Konkrétní a funkční pláno-
vání v rámci TVP 
6. 10. 2016, 9.00–15.30 hodin/lektor. Mgr. Hanka Švejdová

 Management v řízení MŠ  
7. 10. 2016, 9.00–14.00 hodin/lektor. Mgr. Šárka Gabrielová 

 Zásady koncepční práce vychovatele 
11. 10. 2016, 9.00–16.00 hodin/lektor. Mgr. Dana Svobodová  

 Psychosomatické potíže pedagogů a žáků 
12. 10. 2016, 9.00–14.00 hodin/lektor. MUDr. Lub. Hadaš, Ph.D. 

 Cvičíme s hrdiny dětských knížek 
13. 10. 2016, 8.30–12.30 hodin/lektor. Marie Homolková 

 Školení vedoucích zaměstnanců o požární ochraně
17. 10. 2016, 9.00–13.00 hodin/lektor. Robert Křepinský  
Sociální dovednosti předškolního pedagoga I 
19. 10. 2016, 9.00–15.00 hodin/lektor. Mgr. Eva Svobodová  
  Kouzelná půda – celoroční motivační hra 
20. 10. 2016, 11.00–16.00 hodin/lektor. PhDr. Hana Novotná

 Chemie člověka aneb Žáci experimentují 
21. 10. 2016, 10.00–14.00 hodin/ Ing. Bc. Dagmar Holubcová  

 Jak motivovat žáky k výuce dějepisu 
24. 10. 2016, 9.00–13.00 hodin/lektor. Mgr. Hana Brožová  

 Výtvarné techniky v pohádkách 
25. 10. 2016, 10.00–14.30 hodin/lektor. Mgr. Jana Hnojská  

 Etická výchova 
31. 10. 2016, 9.00–15.00 hodin/lektor. Eva Šinkorová

Školské zařízení 
pro další vzdělávání pedagogických 
pracovníků Královéhradeckého kraje

Bartoňova 1005 (ZŠ TGM Náchod), 547 01 Náchod, 491 428 345, 
Kontakt: Mgr. Markéta Mrázková, 722 569 515, email: mrazkova@
cvkhk.cz, web: www.cvkhk.cz 
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AKCE PRO VEŘEJNOST
 pátek 7. října 

KERAMIKA NA ZKOUŠKU 
tvořivá dílna pro veřejnost, od 16 do 18 
hodin, přijďte si zkusit práci s hlínou při 
tematickém tvoření nebo točení na hrn-
čířském kruhu, vhodné pro děti od 6 let, 
(mladší v doprovodu dospělého) i pro do-
spělé, s sebou pracovní oděv, přezůvky, 
vstupné 40 Kč za osobu, (výpal výrobku 
je v ceně), informace Bc. Tereza Išová, tel. 
774 223 296. 

 sobota 8. října 
ŘÍJNOVÉ FIMO PRO HOLKY 
dopolední modelování z polymerové hmo-
ty FIMO, tvorba miniaturek, náušnic a pří-
věsků, tvorba originálních a veselých 
šperků, vhodné pro zájemce od 7 let, od 9 
do 13 hodin, s sebou přezůvky, pracovní 
oděv, svačinu, pití, cena 70 Kč (pomůcky 
a materiál v ceně), přihlášky do 6. 10., in-
formace Bc. Tereza Išová, tel. 774 223 296.

 sobota 8. října 
LOUPEŽNICKÁ SOBOTA S ANGLIČTINOU 
pro děti ve věku od 6 do 12 let, hry, hrát-
ky a soutěže, výuka angličtiny, celodenní 
stravování, pitný režim, s sebou přezův-
ky, vybavený penál, kartičku pojištěnce, 
přihlášky do 5. 10., cena 150 Kč, informa-
ce PhDr. Jaroslava Nývltová, jajka@decko-
nachod.cz, tel. 775 223 291.

 20. – 22. října
KURZ DÍLČÍHO PEDAGOGA
první část 40hodinového školení pro 
volnočasové pedagogy - vedoucí krouž-
ků, skupin a oddílů, základy pedagogi-
ky a psychologie, zejména pedagogický 
proces vzhledem k cílové skupině, cena 
1 300 Kč, akreditace NIDV, informace 
PhDr. Jaroslava Nývltová, jajka@decko-
nachod.cz, tel. 775 223 291.

AKCE NA PODZIMNÍ PRÁZDNINY
 26.–27. října

PODZIMNÍ PRÁZDNINY V DÉČKU
pro děti od 6 do 11 let, veselý program 
od 8 do 15 hodin, návštěva „Tlapíkárny“, 
hry, hrátky a soutěže, výtvarné tvoření, 

sportovní a pohybové aktivity, zajiště-
ny dvě svačiny a pitný režim, cena 120 Kč 
na den, přihlášky do 24. 10., informace 
PhDr. Jaroslava Nývltová, jajka@decko-
nachod.cz, tel. 775 223 291.

AKCE MC MACÍČEK
 neděle 9. října – DRAKIÁDA.

Pouštění draků a doprovodný program 
pro rodiče s dětmi od 15 hodin, sraz 
na louce před Vojenským hřbitovem, tep-
lý čaj zajištěn, vstupné 20 Kč, informace 
Ing. Alena Prázová, mc@deckonachod.cz, 
774 635 232.

AKCE INFORMAČNÍHO CENTRA 
PRO MLÁDEŽ

 čtvrtek 6. října
Zábavný kvíz na téma CESTOVÁNÍ
 týmový vědomostní kvíz pro mládež i do-
spělé cestovatele, oblíbené ceny od EURO-
DESKu; od 17 hodin v ICM; vstupné dob-
rovolné; informace Ing. Zuzana Rousková, 
icm@deckonachod.cz, tel. 775 223 292.

 čtvrtek 13. října
Nauč se deskovku KRYCÍ JMÉNA
odpoledne s nejlepší deskovou hrou roku 
2016; téma odhalování agentů za pomo-
ci indicií; od 14 do 18 hodin v ICM; vstup 
zdarma; informace Ing. Kateřina Venclová, 
emer@deckonachod.cz, tel. 777 070 989.

AKCE CENTRA PODPORY 
TALENTŮ

 14.–16. října – SOUSTŘEDĚNÁ 
VÍKENDOVKA TALENT 2016
otevřená akce pro zkušené i nově objeve-
né myslitele Centra podpory talentů Déč-
ka Náchod (ideální příležitost pro první 
účast na našich akcích), výprava do Hro-
nova, prezentace úspěchů náchodských 
talentů; cena 350 Kč; informace Ing. Ka-
teřina Venclová, emer@deckonachod.cz, 
777 070 989.
Na akce Déčka je třeba se hlásit přes regist-
rační systém na www.decko-nachod.cz, kde 
také najdete další informace. Členům Déčka 
bude na jednotlivé akce poskytnuta sleva.

Všechna představení jsou v loutkovém diva-
dle Dětem pro radost Náchod – Sokolovna 
Náchod – zadní trakt a začínají od 15 hodin.

* * *

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

Stomatologická pohotovost

v obchodním domě Kaufland 
denně 8–20 hodin.

Lékárenská 
pohotovostní služ ba 

září
PROGRAM

www.decko–nachod.cz

 1. 10. 2016 Perleťové pantoflíčky
 8. 10. 2016
 15. 10. 2016  Pohádky z pařezové  
 22. 10. 2016 chaloupky
 29. 10. 2016 Perleťové pantoflíčky
 5. 11. 2016 
 12. 11. 2016 Pohádky z pařezové  
  chaloupky

 1. 10. a 2. 10. MUDr. Jan Klimek Českých bratří 407, 
  Náchod  tel.: 4491 427 603
 8. 10. a 9. 10. MUDr. Miroslava Jirmanová Komenského 48,
  Nové Město nad Metují tel.: 4491 472 947
 15. 10. a 16. 10.  MUDr. Petr Juran Komenského 10
  Nové Město nad Metují tel.: 4491 472 721
 22. 10 a 23. 10.  MUDr. Anna Klikarová Náměstí ČSA 69
  Hronov  tel.: 4491 482 700
 28. 10. MUDr. Lucie Škodová Třísková Denisovo nábřeží 665
  Náchod  tel.: 4491 421 920
 29. 10. a 30. 10. MUDr. Jana Malíková Denisovo nábřeží 665
  Náchod  tel.: 4491 428 885
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Církve v Náchodě

Sdružení zdravotně postižených
www.szdp–nachod.cz

Náboženská obec Církve československé husitské
Husův sbor, Raisova 806, 547 01 Náchod, farář ThDr. Stanislav 
Švarc ThD. Kontakt 776 736 885, 491 426 223, e-mail: stanislav.
svarc@volny.cz. Bohoslužby: neděle 8.15 hodin. Úřední hodiny: 
středa 15–17 hodin. Kolumbárium je otevřeno denně 9–17 ho-
din. Biblické hodiny: čtvrtek 16–18 hodin. 
Římskokatolická farnost
děkanství Náchod, Masarykovo náměstí 75, 547 01 Náchod. 
Kontakty: kancelář 491 428 355, děkan P. Mgr. Zdeněk Kubeš 
737 383 752, farní vikář P. Mgr. Jiří Jakoubek 720 206 260, vý-
pomocný duchovní P. Václav Hejčl 776 283 073, www.nachod.far-
nost.cz, e-mail: farnost.nachod@tiscali.cz. Úřední hodiny: pondělí 
a čtvrtek 9.00–11.00 a 15.00–17.00, úterý, středa a pátek 9.00–
11.00, v jinou dobu po předchozí domluvě. Bohoslužby v koste-
le sv. Vavřince: pondělí 7.00, úterý 18.00, středa 16.00, čtvrtek 
7.00, pátek 18.00, sobota 7.30 a v 18.00 s nedělní platností, ne-
děle 7.30, 9.00 a 18.00. Mše svaté pro děti a mládež jsou slouže-
ny v kostele sv. Michaela v neděli v 10.15. 
Mše svatá v zámecké kapli 1. 10. v 16.00. Posvícení v Jizbici 2. 10. 
v 12.00 a 3. 10. v 18.00. Mše svatá pro obyvatele domova důchod-
ců 3. 10. v 9.30. 9. 10. při mši svaté v 9.00 hod. oslavíme posvícení 
farního kostela sv. Vavřince a v 10.15 při slavnostní bohoslužbě 
si připomeneme 300 let od vysvěcení kostela sv. Michaela. Posví-
cení v Pavlišově 9. 10. v 15.00. Ve Vysokově tutéž neděli v 15.00 
a v pondělí 10. 10. v 18.00. Posvícenská mše svatá pro farníky 
z Bražce 9. 10. v 7.30 v kostele sv. Vavřince. V Dobrošově a v Kra-
molně posvícení 16. 10. v 15.00 a následně 17. 10. v 18.00. 16. 10. 
v kostele sv. Vavřince při mši svaté v 7.30 oslaví posvícení far-
níci z Dolní Radechové. Výročí posvěcení kostela sv. Jana Křtite-
le 30. 10. v 10.30 a 31. 10. v 17.30. Farníci z Babí oslaví posvícení  
30. 10. při mši svaté v 7.30 hod. v kostele sv. Vavřince.
Modlitební setkání v v řeckokatolickém ritu jsou sloužena v kos-
tele sv. Vavřince každou třetí neděli v měsíci v 16.00. 
Českobratrská církev evangelická
Purkyňova 535, farář Mgr. Marek Bárta, mobil: 604 892 182,  
e-mail: nachod-sonov@evangnet.cz. Konzultační hodiny bratra 
faráře každou středu od 10.30 do 14.30 v kanceláři ve sborovém 
domě v Purkyňově ulici 535. Bohoslužby vždy v neděli v 9.00 hod. 
(není-li uvedeno jinak) ve sborovém domě v Náchodě, v 10.30 
hod. v kostele v Šonově a od 16.00 hod. ekumenické bohosluž-
by v Evangelickém domově Betanie (Špreňarova 1053). 9. 10. ro-
dinné bohoslužby pro celý sbor v kostele v Šonově od 10.00 hod., 
poté společný oběd a od 14.00 hodin varhanní koncert v rámci 
Orlicko-kladského varhanního festivalu. 27. 10. bohoslužby v Do-
mově důchodců v Náchodě od 9.30 hod. 13.10. biblická hodina 
v Harmonii od 9.00 hod. Schůzky dětí ve sborovém domě v Ná-
chodě v pátky 7. a 21. 10. od 17.30 hodin, biblické hodiny tamtéž 
ve čtvrtky 13. a 27. 10. od 18.00 hod. 6. 10. ve sborovém domě 
v Náchodě od 18.00 hodin přednáška Věry Sosnarové „Svědec-
tví ženy, která přežila Gulag“ pořádaná Křesťanskou akademií. 
Více na www.nachod-sonov.evangnet.cz.
Církev adventistů sedmého dne
Tyršova 207, budova Sokola – 2. patro (bývalá Soukromá střed-
ní podnikatelská škola), kazatel P. Adame, mo bil. 605 874 765,  
e–mail. petr.adame@volny.cz. Bohoslužby každou so bo tu od 9.30 hod.
Církev Nový Život 
Náchod, Raisova 253 (za okresním soudem), Tel. 605 450 384 
www.novyzivot.cz. Bohoslužby každou neděli v 9.30 hod.
Církev bratrská
Purkyňova 584, kazatel Ing. Petr Geldner, tel. 777 217 968,  
e-mail: nachod@cb.cz. Kazatel senior Jiří Hofman, tel. 605 973 
056, kazatel senior RNDr. Pavel Javornický, CSc., tel. 722 948 196. 
Bohoslužby v neděli v 9.30, Rozhovory nad Biblí ve středu 
od 18.30. Více na www.cb.cz/nachod.

Srdečně zveme své členy a příznivce na
Besedu s paní Mgr. Lydií Bašteckou, spoluautorkou knihy

 OSOBNOSTI NAŠEHO MĚSTA  
která se koná ve středu dne 19. října. 2016 od 14.00 hod 
v sále hotelu ELKO v ul. Českých bratří, Náchod 
(Staré město – za Penny marketem).
Na občerstvení vybíráme od členů 60 Kč, nečlenové 70 Kč.
Z organizačních důvodů (objednání občerstvení) je třeba se při-
hlásit včas!!! Každou středu od 13–15 hod. v klubovně SZdP – Pa-
lachova ul. – přízemí, nebo na tel.: 724 908 861.

Těšíme se na Vaši účast, Váš zájem a Vaše podněty

Senior klub „Harmonie 2“
 čtvrtek 6. 10. od 14 hod. „Hanzelka a Zikmund v Japonsku“  

– I. část dokumentárního filmu známé cestovatelské dvojice;
 čtvrtek 13. 10. od 14 hod. „Země květin – Holandsko“ – film 

pro nás připravil, promítne a bude vyprávět p. Zdeněk Nývlt; 
 čtvrtek 20. 10. od 14 hod. „Krkonoše“ – snímky ze svých 

procházek po horách připravil a promítání doplní vyprávěním  
p. Roman Krejčiřík;

 čtvrtek 27. 10. od 14 hod. „Svět z výšky“ film pro nás připra-
vil a promítne p. Otto Mach.
Na naše programy zveme všechny zájemce starší generace, i když ne-
jsou členy Svazu důchodců. Na vaše návštěvy se těší členové výbo-
ru MO SD ČR. Vaše dotazy ohledně rekreací, wellness pobytů (výhod-
ná nabídka hotelů v Piešťanec) odpoví v klubovně Harmonie 2 vždy 
v pondělí nebo ve čtvrtek od 15.30 h. do 16 hod. p. Anna Poláková.

GALERIE výtvarného umění v Náchodě
pořádá ve svých prostorách v zámecké jízdárně výstavy

  Jiří Středa – Řád sochy
Výstava náchodského rodáka u příležitosti jeho 
60. narozenin. (17. 9. – 13. 11.)

  A. V. Hrska (1890–1954) – Zábavy velkoměsta 
– plakáty, kresby, grafiky, malby z metropole (17. 9. – 13. 11.)

  Roman Sirotský (1905–1981) 
– Anděl, čarodějnice a démoni(22. 9. – 13. 11.)
Otevřeno v době konání výstav denně kromě pondělí 9.00–17.00 
hodin.

  Den evropského kulturního dědictví v pátek 23. září
Program upřesňujeme. 
Podrobné informace najdete na www.gvun.cz 
a telefonu: 491 427 321.
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Městská knihovna Náchod informuje v říjnu 2016

Rozvoz knih
nemocným nebo starším občanům se uskuteční v úterý 4. října 
v dopoledních hodinách.
 
Výstavy

Studovna
  GRAFIKA

Výstava náchodského spolku AMAG. Do 8. října.
  KAREL AUBRECHT A MAREK DOBEŠ: 

Domorodci, Vizionáři a Andělé
Zveme vás na vernisáž výstavy výtvarných prací, která se usku-
teční v pondělí 10. října v 18.00 hodin ve studovně. Prodejní vý-
stava potrvá od 11. října do 16. listopadu 2016. 

Dětské oddělení
Výstava historických čísel oblíbených časopisů
Děti si budou moci po celý měsíc listovat historickými čísly kdy-
si oblíbených časopisů.

Týden knihoven letos ve znamení RETRO
  Pondělí 3. 10. – Divadelní představení LIDSKÝ HLAS (Jean Coc-

teau). Hrají Jitka Sedláčková a Dáša Zázvůrková, režie: Boris Hyb-
ner. Začátek v 19.00 hod., vstupné 150 Kč.

Kurz dějin umění
  11. 10. – Natura morte – Zátiší jako výtvarný námět a jeho 

proměny v dějinách umění – stvoření iluze (Trompe l’oeil), kvě-
tinová malba, připomínka smrti (Memento mori), symbolismus 
a alegorie, pastva pro oči, nová perspektiva.

  25. 10. – Pod křídly Amora / Sex, vášeň, láska v umění od pra-
věku do 20. století – Sexuální, milostné náměty v rituálech 
a v náboženských obřadech. Proměna vnímání sexuality a ero-
tiky v průběhu dějin a jejich umělecké zobrazování. Skrytá eroti-
ka v námětech uměleckých děl, milostné motivy v žánrové mal-
bě 17. století, Eros ve službách politiky. Jak reaguje na lidskou 
sexualitu moderní a současné umění.

Náchodská univerzita volného času – 13. semestr
21. 10. Michal Puls – Plastická chirurgie (POZOR!!! Výjimečně 
v pátek)
24. 10. Daniel Nývlt – Příroda Svalbardu
31. 10. Robert Záruba – Sportovní přímý přenos (POZOR!!! Pou-
ze v 16 hodin a v aule gymnázia)
Vstup pouze na průkazky NUVČ. Pro ostatní zájemce po ústní doho-
dě s organizátory vstupné 50 Kč.

Léto se zvířaty – soutěž pro děti
Na společném slavnostním odpoledni na závěr soutěže v pátek  
7. října ve 14.30 hod. se setkáme s Davidem Čípem ze Stanice pro 
zraněné a handicapované volně žijící živočichy, která pomáhá 
napravovat to, co my lidé a naše civilizace způsobujeme. Dozví-
me se, jak stanice pracuje, jaká zvířata a ptáky se jí podařilo za-
chránit a vypustit zpět do přírody, a co se děje s těmi, která se 
na svobodu vrátit nemohou.
V týdnu od 3. 10. do 7. 10. 2016 vyhlašujeme ve prospěch Zá-
chranné stanice sbírku trvanlivých potravin (kvalitní psí a ko-
čičí granule, neloupaná slunečnice, usušené pečivo). Prosíme 
všechny, kteří chtějí přispět, aby své dárky donesli do knihov-
ny. Kromě dobrého pocitu tím získají též možnost účasti na slav-
nostním odpoledni.

Kamarádka knihovna
Dětské oddělení naší knihovny je přihlášeno do soutěže o nej-
lepší dětskou knihovnu.
Přijďte dát vysvědčení své knihovně a tím ji podpořit. 

Zvýšení sankčních poplatků
POZOR!!! Od října dochází ke zvýšení sankčních poplatků. Na-
víc poté, co Česká pošta zdražila poštovné, bude knihovna vybí-
rat i vyšší poplatky za upozornění na rezervace zasílané poštou. 
Rozpis najdete v půjčovnách a na webových stránkách knihovny.
Podrobné informace o všech akcích knihovny najdete na plakátcích 
a na webových stránkách knihovny – www.mknachod.cz. (Vo)

  Úterý 4. 10. – „Kdo si hraje, nezlobí!“ – přijďte si odpoledne 
do dětského oddělení zahrát retro hry (piškvorky, Logika, Klo-
boučku, hop!, lodě, blechy apod.). Pokud máte doma staré hry, 
budeme rádi, když je přinesete s sebou.

  Středa 5. 10. – Zahájení výstavy Náchodská retro knihovna. 
V oddělení pro dospělé bude k vidění, jak se půjčovalo v předpo-
čítačové době; ve všech odděleních si budete moci prohlédnout 
dobové knihy a časopisy.

  Čtvrtek 6. 10. – Autorské čtení a beseda Blanky Jedličkové, 
držitelky ceny Magnesia Litera za objev roku 2016, o její knížce 
Ženy na rozcestí. Studovna od 18.00 hod.

  Pátek 7. 10. – Slavnostní vyhlášení výsledků letní celoprázd-
ninové soutěže Léto se zvířaty. O zvířatech přijde vyprávět Da-
vid Číp, pracovník Stanice pro zraněné a handicapované volně 
žijící živočichy v Jaroměři. Dětské oddělení od 14.30 hod.

  Sobota 8. 10. – Den pro celou rodinu – bude otevřena celá 
knihovna včetně dětského oddělení. Zde si můžete nejen zahrát 
retro hry, ale pod vedením knihovnice se naučit i základy háč-
kování.
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1. sobota pouze v 15 hod.

2. neděle pouze v 15 hod.

1. sobota pouze v 17 hod. – 2D
2. neděle pouze v 17 hod. – 3D
3. pondělí pouze v 17 hod. – 2D

1. sobota pouze v 19.30 hod.
2. neděle pouze v 19.30 hod.
4. úterý pouze v 17 hod.

3. pondělí pouze v 19.30 hod.

4. úterý pouze v 19.15 hod.
5. středa pouze v 17 hod.

6. čtvrtek pouze v 17 hod.

6. čtvrtek pouze v 19 hod.
7. pátek pouze v 17 hod.
8. sobota pouze v 15.30 hod.
9. neděle pouze v 19.45 hod.
10. pondělí, 11. úterý pouze v 17 hod.

7. pátek pouze v 19.15 hod.
9. neděle pouze v 17.30 hod.
12. středa pouze v 17.45 hod.

9. neděle pouze v 15.30 hod.

8. sobota pouze ve 13.45 hod.
9. neděle pouze ve 13.30 hod.
12. středa pouze v 16 hod.

12. středa pouze ve 20 hod.

14. pátek pouze v 19.30 hod.

13. čtvrtek pouze v 17 hod.
15. sobota pouze v 19.30 hod.
16. neděle pouze v 19.30 hod.
17. pondělí pouze v 17 hod.
18. úterý pouze v 19.30 hod.
19. středa pouze v 18 hod.
13. čtvrtek pouze v 19.15 hod.
14. pátek pouze v 17 hod.
15. sobota pouze v 17 hod.
18. úterý pouze v 17 hod.
19. středa pouze ve 20 hod.

15. sobota pouze v 15 hod. – 3D
16. neděle pouze ve 14.15 hod. – 2D
19. středa pouze v 16 hod. – 2D

17. pondělí v 19.00 hod. 

20. čtvrtek pouze v 19.15 hod.

21. pátek pouze v 17.45 hod.

20. čtvrtek pouze v 17 hod.
21. pátek pouze ve 20 hod.
24. pondělí pouze v 17 hod.

21. pátek pouze v 16 hod.
22. sobota pouze v 16.30 hod.

23. neděle pouze v 16 hod.

23. neděle pouze v 18 hod.

22. sobota pouze ve 14.30 hod.
23. neděle pouze ve 14 hod.
26. středa, 27. čtvrtek pouze v 15 hod.

26. čtvrtek pouze v 17 hod.

27. čtvrtek pouze v 19.30 hod.
28. pátek pouze v 16 hod.
30. neděle pouze v 18.30 hod.

28. pátek pouze v 18 hod.
29. sobota pouze v 19.45 hod.

29. sobota pouze v 15 hod.

30. neděle pouze ve 14 hod.

31. pondělí pouze v 17 hod.

26. středa jen v 19.30 hod. – 3D+DAB.
27. čt., 29. so. jen v 17 hod. – 2D+DAB.
28. pátek jen ve 20 hod. – 3D+TIT.
30. neděle jen v 16 hod. – 3D+DAB.
31. pondělí jen v 19 hod. – 2D+TIT.

STRAŠIDLA
Co se stane, když si rodina strašidel musí najít práci, začít platit nájem a chodit do školy? Rodinná pohádková komedie režiséra Zdeňka Trošky. Vstupné 90 Kč. Mládeži přístupný.

TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ
Chcete vědět, co dělají vaši čtyřnozí miláčci, když nejste doma? Dokonalá rodinná komedie od autorů filmových hitů „Já, padouch“ a „Mimoni“. Animovaná rodinná komedie o životě, který vedou 
naši domácí mazlíčci v době, kterou my každý den trávíme v práci nebo ve škole… České znění. Vstupné 110 Kč (děti 90 Kč).

SIROTČINEC SLEČNY PEREGRINOVÉ PRO PODIVNÉ DĚTI   FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D A VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
Další fantaskní výlet do světa kouzel a fantazie a nezapomenutelný filmový zážitek – to je nový film z dílny vizionářského režiséra Tima Burtona, natočený podle stejnojmenného bestselleru spiso-
vatele Ransoma Riggse. Fantastický dobrodružný film je uváděn v českém znění. Vstupné 3D verze 140 Kč, 2D verze 120 Kč. Mládeži přístupný.

ANTHROPOID
Drama režiséra Seana Ellise podle skutečných historických událostí. Operace Anthropoid se stala iniciačním momentem pro mnoho odbojových aktivit ve 2. světové válce. V hlavních rolích pa-
rašutistů Kubiše a Gabčíka ztvárnili Jamie Dornan a Cillian Murphy. Jednu z hlavních ženských rolí, Gabčíkovu partnerku, hraje česká herečka Aňa Geislerová. České titulky. Vstupné 120 Kč. Do-
poručená přístupnost: od 12 let.

CAFÉ SOCIETY
Každého, kdo něco znamená, uvidíte v romantické komedii Woodyho Allena. Ponořte se do světa třpytivého pozlátka hollywoodské smetánky i gangsterského nočního života New Yorku třicátých 
let… Hrají Jesse Eisenberg, Kristen Stewart, Steve Carell, Blake Lively, Corey Stoll a další. České titulky. Vstupné 120 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

DEEPWATER HORIZON: MOŘE V PLAMENECH
Příběh inspirovaný skutečnými hrdiny – to je akční drama z plovoucí vrtné plošiny Deepwater Horizon, která se v dubnu 2010 potopila následkem exploze, a způsobila tak největší ropné zamoření 
v americké historii… V hlavních rolích Dylan O’Brien, Mark Wahlberg a Kate Hudson. České titulky. Vstupné 110 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

BUCHTY A KLOBÁSY
První mládeži nepřístupný počítačem animovaný film výhradně pro dospělé diváky, vypráví o skupině potravin, které se pod vedením odvážné uzeniny rozhodnou odhalit pravdu o své existenci,  
a o tom, co se doopravdy stane, když jsou vyvoleni a opustí supermarket… České titulky. Vstupné 100 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

INSTALATÉR Z TUCHLOVIC
Všechno spraví, svůj život však spravit nedokáže… Je zručný a poctivý, se vším si poradí, žádné práce se nikdy nezalekne a vše za něj vyřizuje jeho matka, Smutná komedie režiséra Tomá-
še Vorla. V hlavních rolích Jakub Kohák a Eva Holubová, v dalších rolích Petra Špalková, Filip Blažek, Petr Čtvrtníček, Jan Budař, Bára Poláková, Tomáš Matonoha a Petra Nesvačilová. Vstup-
né 120 Kč. Doporučená přístupnost:  od 12 let.

DÍVKA VE VLAKU
Co vidíte, vám může ublížit. Pozorovala ten dokonalý pár, ale žena jednoho dne záhadně zmizela…Stala se totiž svědkem něčeho, co od základu změní vše, co si dosud o tomto páru myslela. Emi-
ly Blunt v hlavní roli mysteriózního thrilleru, který byl natočen podle knižního bestselleru roku 2015 spisovatelky Pauly Hawkins. České titulky. Vstupné 120 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

TEORIE TYGRA
… i ochočení muži mohou zdivočet! Hořká komedie pro muže, kteří mají zkušenost s manželstvím, a pro ženy, které mají zkušenosti s muži. Režie Radek Bajgar. Vstupné 100 Kč. Mládeži přístupný.

JÁ, KOCOUR
Kevin Spacey v roli, jaké ho ještě neznáte… Rodinná komedie o muži, kterého si rodina a hlavně malá dcerka doma příliš neužije – a on netuší, že ho čeká doslova životní změna. Po autonehodě se 
totiž ocitá v kočičím těle… Komedii, kterou uvádíme v českém znění, režíroval Barry Sonnenfeld (mj. tři díly Muži v černém). Vstupné 110 Kč. Mládeži přístupný.

SEDM STATEČNÝCH
Spravedlnost má své číslo… Režisér Antoine Fugua přináší na plátna kin vlastní moderní vizi klasického příběhu Sedmi statečných. Městečko Rose Creek neustále ohrožuje banda lotrů bezohledné-
ho průmyslníka, který se v honbě za ziskem nezastaví před ničím. Zoufalí obyvatelé pod vedením Emmy Cullenové (Haley Bennett) se rozhodnou požádat o pomoc sedm mužů, pro které  žádné zá-
kony neplatí. V hlavních rolích Denzel Washington, Chris Pratt, Ethan Hawke a Matt Bomer. České titulky. Vstupné 120 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

INSTALATÉR Z TUCHLOVIC
Všechno spraví, svůj život však spravit nedokáže… Smutná komedie režiséra Tomáše Vorla. V hlavních rolích Jakub Kohák a Eva Holubová, v dalších rolích Petra Špalková, Filip Blažek, Petr Čtvrt-
níček, Jan Budař, Bára Poláková, Tomáš Matonoha a Petra Nesvačilová. FILMOVÉ PŘEDSTAVENÍ ZA ÚČASTI REŽISÉRA FILMU TOMÁŠE VORLA, PŘEDSTAVITELE HLAVNÍ ROLE JAKUBA KOHÁKA a dal-
ších! Vstupné 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D
Když začít žít nový život, tak od základů! Skvělá komedie o tom, co se stane, když jeden hyperaktivní starosta nastěhuje mladou a pohlednou rozvedenou učitelku do společného domu s nerudným 
hrobníkem, který díky svým vlastním neblahým zkušenostem s „ženskejma definitivně skončil“? V hlavních rolích komedie (od tvůrců filmu Ženy v pokušení“ a „Muži v naději“) Petra Hřebíčková  
a Ondřej Vetchý, v dalších rolích Miroslav Táborský, Jiří Langmajer, Václav Postránecký, Ondřej Malý, Tereza Kostková, Jenovéfa Boková a Pavla Tomicová. V SOBOTU 15. ŘÍJNA FILMOVÉ PŘEDSTAVE-
NÍ ZA ÚČASTI TVŮRCŮ FILMU V ČELE S TOMÁŠEM HOFFMANEM A JIŘÍM VEJDĚLKEM. Vstupné 120 Kč. Mládeži přístupný.

INFERNO
Jeho nejtěžší úkol… Poslední naděje lidstva… Šifra Mistra Leonarda & Andělé a démoni – to byl jen začátek! Nejnovější díl filmové série spisovatele Dana Browna o Robertu Langdonovi, ve kterém 
se známý symbololog (opět v podání Toma Hankse) pouští do pátrání po stopách, které souvisí se samotným Dantem. Budete svědky závodu s časem, který vás provede napříč celou Evropou, ve sna-
ze zabránit smrticímu globálnímu spiknutí. Režie Ron Howard. České titulky. Vstupné 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

KUBO A KOUZELNÝ MEČ FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D A VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
Umí vyprávět příběhy tak, že to bere dech. Tím je výjimečný Kubo, hlavní hrdina výpravného animovaného dobrodružství. Zavede vás do dosud neprobádaných světů a sveze vás na mohutné vlně 
fantazie a vrátí vás zpátky na zem s nezapomenutelným zážitkem! Tahle výprava totiž bude mnohem dobrodružnější, strašidelnější a zábavnější než cokoliv z toho, co Kubo dosud vyprávěl. České 
znění. Vstupné 3D verze 140 Kč (děti 120 Kč), 2D verze 125 Kč (děti 100 Kč). Mládeži přístupný.

NEZKROCENÁ BRAZÍLIE – NEJNOVĚJŠÍ FOTOGRAFICKO-FILMOVÁ DIASHOW KATEŘINY A MILOŠE MOTANI
Z Ria za modrým papouškem... Velmi pestrá fotograficko-filmová projekce Kateřiny a Miloše Motani napříč rozlehlou Brazílií. O nádherné divoké přírodě, zajímavých a vzácných zvířatech, krás-
ném a nebezpečném Riu, pestrobarevném karnevalu, Amazonii, mořském pobřeží a hodně náročné cestě doprovázené závažnými problémy. Předprodej vstupenek v pokladně kina Vesmír. Vstup-
né 100 Kč. Mládeži přístupný.

KRÁSNÉ DNY V ARANJUEZ FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
Krásný letní den. Zahrada. Terasa. Muž a žena sedí u stolu pod stromy, okolo nich proudí lehký, letní vánek. Drama režiséra Wim Wenderse. Komorní příběh podle divadelní hry dramatika Petera 
Handkeho, jejíž podtitul zní „Letní dialog,“ ale spíše je to souboj mezi mužem a ženou, který se skrývá pod slupkou slovní hry na otázky a odpovědi, jež má jedno hlavní pravidlo a to bezpodmíneč-
nou poctivost. České titulky. Vstupné 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.
DÍTĚ BRIDGET JONESOVÉ
Rodinný stav: Víc než komplikovaný… Další osudy celoživotní průšvihářky, která nepřestává doufat, že se k ní štěstí konečně postaví čelem. Že by to už tentokrát vyšlo? Renée Zellweger, Colin 
Firth a Patrick Dempsey v hlavních rolích romantické komedie, ve které hlavním malérem bude tentokrát neplánované těhotenství. České znění. Vstupné 110 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

JACK REACHER: NEVRACEJ SE
Neustupuj, nevzdávej se, nevracej se! Další osudy poněkud drsnějšího detektiva Jack Reachera, hrdiny úspěšné knižní série Leeho Childa. Tom Cruise v hlavních rolích akčního dramatu, uváděného 
s českými titulky. Vstupné 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

OSTRAVAK OSTRAVSKI ČR – 2016
Jarek Ostravski je horník jako každý jiný. Když ale v dole bouchne jedna ze štol a on zachrání spoustu svých kamarádů ze závalu, stane se hrdinou a rázem se mu jeho život obrátí naruby… Nová česká 
filmová komedie volně podle námětu legendárního blogera a jeho sedmi knižních bestsellerů s názvem Deniky Ostravaka. V hlavní roli Igor Chmela. Vstupné 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

THE BEATLES: EIGHT DAYS A WEEK - THE TOURING YEARS
… neznámý příběh známé kapely. Oscarový režisér Ron Howard přinese na filmová plátna příběh kapely, která změnila svět - The Beatles. Tento jedinečný filmový projekt autenticky zachycuje obdo-
bí jejich koncertních let 1962-1966 z perspektivy samotných členů The Beatles. Film přináší exkluzivní rozhovory s členy skupiny a také doposud nezveřejněné záběry. České titulky. Vstupné 110 Kč.

ANTHROPOID
Drama režiséra Seana Ellise podle skutečných historických událostí. V hlavních rolích parašutistů Kubiše a Gabčíka ztvárnili Jamie Dornan a Cillian Murphy. Jednu z hlavních ženských rolí, Gabčí-
kovu partnerku, hraje česká herečka Aňa Geislerová. České titulky. Vstupné 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

LICHOŽROUTI
Držte a hlídejte si ponožky! Rodinný animovaný dobrodružný film o radostech a strastech zlodějů ponožek - Lichožroutů a jejich soužití s námi lidmi, natočený podle bestselleru spisovatele Pavla 
Šruta a výtvarnice Galiny Miklínové. Rodinný dobrodružný animovaný film pro celou rodinu. Vstupné 130 Kč (děti 110 Kč). Mládeži přístupný.

DEVÁTÝ ŽIVOT LOUISE DRAXE
Odhalte tajemství… Film natočený na motivy světového knižního bestselleru britské spisovatelky Liz Jensen. Devítiletý Louis Drax zažil za svůj krátký život již osmkrát setkání se smrtí. Jeho pří-
padu se ujímá slavný dětský neurolog, doktor Allan Pascal, který chce odhalit pravdu o Louisově bizarním životě a podivných okolnostech… Hrají Jamie Dornan, Aaron Paul, Sarah Gadon, Oliver 
Platt a další. Mysteriozní thriller, uváděný s českými titulky. Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

TENKRÁT V RÁJI
Jedno lano, jeden cíl... a jedna cesta ke svobodě. Spojila je láska ke skalám a rozdělila je láska k jedné ženě. Film podle skutečných událostí spisovatele a scenáristy Josefa Urbana, volně vypráví pří-
běh dramatického osudu českého horolezce Josefa Smítky a jeho druhů o svobodě ve zlých časech a o naději, která neumírá… Hrají Vavřinec Hradilek, Vica Kerekeš, Petr Šmíd, Jan Budař, Miroslav 
Etzler, Ondřej Havelka a další. Vstupné 120 Kč. Mládeži přístupný.

BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU
Když začít žít nový život, tak od základů! Skvělá komedie od tvůrců filmu Ženy v pokušení“ a „Muži v naději“). Vstupné 120 Kč. Mládeži přístupný.

TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ
Chcete vědět, co dělají vaši čtyřnozí miláčci, když nejste doma? Dokonalá rodinná komedie, uváděná v českém znění. Vstupné 110 Kč (děti 90 Kč). Mládeži přístupný.

KUBO A KOUZELNÝ MEČ
Umí vyprávět příběhy tak, že to bere dech. Tím je výjimečný Kubo, hlavní hrdina výpravného animovaného dobrodružství. České znění. Vstupné 115 Kč (děti 90 Kč). Mládeži přístupný.

KOMICI S.R.O. THE TOUR
Komická roadshow, jaká tady ještě nebyla! Knor, Pavlásek, Kočičková, Matonoha, Nedvěd a Ruda z Ostravy projíždějí republikou… Vstupné 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

DOCTOR STRANGE FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D A VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
Nový akční dobrodružný film Studia Marvel. Strange – vybavený novými magickými schopnostmi – si musí vybrat, zda se vrátí k původnímu životu plnému bohatství a slávy, anebo se všeho vzdá 
a bude bránit svět jako nejmocnější kouzelník ve vesmíru. V hlavní roli Benedict Cumberbatch. Uvádíme v českém znění i s českými titulky. Vstupné 3D verze 150 Kč (děti 130 Kč), 2D verze 130 Kč 
(děti 110 Kč). Doporučená přístupnost: od 12 let.
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