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

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK 
v Městském informačním centru v Náchodě, tel.: 491 426 060, v Informačním centru v Hronově, tel.: 491 483 646, 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 a v Regionálním informačním centru v České Skalici, tel. 491 453 870.

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

Akce se koná v Blues baru Hotelu U Beránka

BESEDA na téma „Malý pitaval města náchodského“ 
Málokdo z nás ví, jak závažné trestné činy se na Náchodsku v běhu staletí udály. O upalování pomyslných 
čarodějnic, vraždách, přepadeních, krádežích a dalších trestních deliktech si popovídáme při další besedě.   
Rezervace míst na tel.: 735 165 949 nebo na recepci hotelu. Vstupné: Kč 30,-

Divadlo Pod Palmovkou Praha
David Seidler:

KRÁLOVA ŘEČ
Režie: Petr Kracik
Hrají: Martin Stránský, Dušan Sitek, Simona Vrbická/Petra Horváthová, Kateřina Macháčková,Ivo Kubečka, Ivan Jiřík, Karel Vlček, René Přibil a další 
Hra napsaná podle tajných deníků královského logopeda o síle rodící se z překonávání slabosti
Předprodej již probíhá Vstupné: Kč 320,- 300,- 280,-

MISSA SOLEMNIS, OP 81 ZVANÁ KORUNOVAČNÍ              
Václav Jan Tomášek
Sóla:       Helena Hozová - soprán, Radka Rubešová - alt, Václav Cikánek - tenor, Jakub Hrubý - bas
Účinkují: Rychnovský chrámový sbor, Eva Fuksová - sbormistryně, Besharmonie, Libor Sládek a Filip Beneš - sbormistři, Carmina alta, Karel Štrégl - sbormistr, Orchestr učitelů ZUŠ Rychnov nad Kněžnou 
Předprodej od 20. října 2017   Vstupné: Kč 140,- 120,- 100,-

ROUTE 66 NA KOLE - Nakopni svůj život! 
Projekce nového celovečerního filmu + beseda 
Závěrečný díl trilogie celovečerních dokumentů o slavné americké Route 66 režiséra Tomáše Zindlera. Film zachycuje jedinečnou atmosféru přírodních scenérií cesty ze Chicaga k Tichému oceánu...
Pořadem provází Zdeněk Jurásek, prezident České asociace Route 66 a producent filmu.
Předprodej od 20. října 2017  Vstupné: Kč 60,- 
Divadelní společnost Julie Jurištové uvádí pohádku

OBUŠKU Z PYTLE VEN
Klasická pohádka na motivy na motivy K. J. Erbena tentokrát v muzikálovém podání. Co svět světem stojí, někteří lidé touží jen po bezpracném životě, bohatství a moci. Napravit všechny špatnosti je velká práce i pro kouzelné bytosti.  
Předprodej od 20. října 2017 Vstupné: Kč 60,-

Čtvrtek 

2. listopadu 2017 

v 18.00 hodin

Sobota
4. listopadu 2017 

v 19.00 hodin

Neděle 
5. listopadu 2017 

v 17.00 hodin

Čtvrtek 
9. listopadu 2017 

v 18.00 hodin

Neděle 
12. listopadu2017

v 15.00 hodin

listopad 2017

3. koncert ab. cyklu - skupina „K“

Akce se koná v Blues baru Hotelu U Beránka

BESEDA na téma „Pozor, klapka! Když byl Náchod ve filmu“
Tématem této besedy budou zajímavé příběhy a postřehy z natáčení filmů, seriálů a dokumentů v Náchodě a přilehlém okolí. Věděli jste, že se hotel Beránek objevil ve filmu Případ mrtvých spolužáků? 
Že scénáristé na Dobrošově obarvili dělostřelecký srub cementovou vrstvou, aby byl lépe vidět?  A bude toho víc, co se dozvíte. 
Rezervace míst na tel.: 735 165 949 nebo na recepci hotelu. Vstupné: Kč 30,-

GABRIELA EIBENOVÁ + CEMBALO
Gabriela EIBENOVÁ - zpěv,    Martina PŘIBYLOVÁ - cembalo
Program: John Dowland, Claudio Monteverdi , Henry Purcell, W.A.Mozart, Arvo Pärt
Předprodej od 20. října 2017 Vstupné: Kč 120,- 100,- 80,-

Divadlo Kalich Praha
Tennessee Williams: 

BÁJEČNÁ NEDĚLE V PARKU CRÉVE COEUR 
Režie: Iva Janžurová
Hrají: Iva Janžurová, Sabina Remundová, Lucie Žáčková a Barbora Munzarová 
Hru amerického dramatika si zvolila pro svůj režijní debut na divadle herecká legenda Iva Janžurová. „Tennessee Williams je pro mne tím nejvýsostnějším dramatickým autorem a vždy bylo mým snem sejít se s jeho 
dokonalými kresbami lidských duší na jevišti,“ říká Iva Janžurová. Z veliké vášně a touhy po štěstí se v žáru horkého dne proplétá příběh čtyř ženských hrdinek.   
Předprodej již probíhá  Vstupné: Kč 340,- 320,- 300,-

Čtvrtek 
16. listopadu 2017 

v 18.00 hodin

Úterý 
21. listopadu 2017 

v 19.00 hodin

Neděle 
26. listopadu 2017 

v 19.00 hodin 

4. koncert ab. cyklu - skupina „K“

3. představení v rámci „MODRÉHO“ abonmá

Městské divadlo Mladá Boleslav
Jeffrey Hatcher:

KRÁS(K)A NA SCÉNĚ
Režie: Petr Mikeska
Hrají: Daniel Bambas j.h., Roman Teprt, Martin Hrubý, Alena Bazalová, Petr Prokeš a další
Londýn. Rok 1662. Král Karel II. vydává zákaz hraní ženských postav mužskými herci. Edward Kynaston, herec, který je na vrcholu díky svým ženským hrdinkám, začíná hrát zásadní hru svého života. 
Historická freska s aktuálním tématem lidské identity.
Předprodej již probíhá    Vstupné: Kč 240,- 220,- 200,-

Čtvrtek 
30. listopadu 2017 

v 19.00 hodin 

Předprodej vstupenek na další akce roku 2017 / 2018 začíná
Předprodej od středy 1. listopadu 2017 ZKÁZA TITANICU - Divadlo Kalich  (14. 1. 2018 v 19.00 hodin)  Vstupné: Kč 300,- 280,- 260,-
 MOCNÁ AFRODÍTÉ - Divadlo Pod Palmovkou  (12. 2. 2018 v 19.00 hodin)  Vstupné: Kč 340,- 320,- 300,-
 PADESÁTKA - A Studio Rubín  (21. 2. 2018 v 19.00 hodin)  Vstupné: Kč 320,- 300,- 280,-
 PERFECT DAYS - Divadlo Palace Praha  (14. 3.  a 15. 3. 2018 vždy v 19.00 hodin) Vstupné: Kč 320,- 300,- 280,-
 ROZMARNÉ LÉTO – Rádobydivadlo Klapý  (20. 4.  a 21. 4. 2018 vždy v 19.00 hodin) Vstupné: Kč 120,- 100,- 80,-
 PROKLETÍ NEFRITOVÉHO ŠKORPIÓNA - Divadlo A. Dvořáka Příbram  (17. 5. 2018 v 19.00 hodin) Vstupné: Kč 360,- 340,- 320,-
Předprodej od pondělí 6. listopadu 2017 - koncerty IVO ŠMOLDAS + ANTIKVARTET DUŠANA VANČURY  (24. 1. 2018 v 19.00 hodin) Vstupné: Kč 220,- 200,- 180,-
 MALINA BROTHERS  (25. 2. 2018 v 19.00 hodin)  Vstupné: v předprodeji Kč 200,- a Kč 250,- na místě
 JAKUB SMOLÍK s kapelou (21. 3. 2018 v 19.00 hodin)  Vstupné: Kč 360,- 340,- 320,-
 ČECHOMOR   (19. 4. 2018 v 19.00 hodin) Vstupné: Kč 450,- 420,- 390,-
 THE BACKWARDS - BEATLES REVIVAL  (24. 4. 2018 v 19.00 hodin)  Vstupné: Kč 340,- 320,- 300,-
Předprodej od pondělí 13. listopadu 2017 AKT - Divadlo Járy Cimrmana  (3. 1. 2018 v 19.00 hodin) Vstupné: Kč 420,- 400,- 380,-

3. představení v rámci „ZELENÉHO“ abonmá
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Historie divadelních spolků v českých 
zemí sahá až do poloviny 19. století, kdy 
byla v roce 1849 založena první ochot-
nická divadelní společnost za účelem ší-
řit osvětu i mimo Prahu a orientovala se 
na menší města a vesnice. Vznik men-
ších divadel proto nabýval na důležitos-
ti i na venkově. Absence velkých repre-
zentačních prostor pro konání kulturních 
a společenských akcí v náchodském okolí 
přivedla městské zastupitelstvo v březnu 
roku 1889 k zásadnímu kroku – zakoupe-
ní tehdejšího hotelu U Zlatého beránka. 
Hlavním cílem přestavby bylo získání di-
vadelního sálu, pro který se vžilo poz-
ději označení „Městská dvorana“, v se-
trvačnosti pak občas užívané i pro nově 
vybudované divadlo r. 1914.

Současná podoba Městského divadla 
Dr. Josefa Čížka pochází z pera Aloise Čen-
ského, ve své době vyhlášeného a velmi 
zkušeného renomovaného architekta. Sa-
motná stavba probíhala mezi lety 1912–
1914 a těšila se velkému zájmu odborné 
i laické veřejnosti. Rychle postupující sta-
vební práce dovolily již v létě 1913 pra-
covat na interiérech a umělecké výzdo-
bě, která se nesla ve zvučné melodii jmen 
jako Josef Pekárek, Karel L. Klusáček, Josef 
Wenig či Laďa Novák. Slavnostní otevře-
ní proběhlo 26. dubna 1914. Od této chví-
le městské divadlo i sousedící Hotel U Be-
ránka bez přestávky slouží svému účelu. 
Dnes si málokdo z nás dokáže představit, 
že tato monumentální a krásná budova 
byla postavena během pouhých dvou let.

Částečné rekonstrukce a modernizace 
budovy divadla i přilehlého hotelu byly 
uskutečňovány v průběhu let s důrazem 
na zachování původního rázu Masaryko-
va náměstí. Se stále se zvyšujícími nároky 
kulturních a divadelních spolků na pro-
story a vybavení v místě, kde prezentují 
svůj repertoár a poskytují nevšední zážit-
ky nejen místním návštěvníkům, je nut-
né posouvat laťku moderny i v takových 

Beránek žije!
ostře sledovaných budovách, mezi kte-
ré beze sporu divadlo patří. V letošním 
roce během letních prázdnin proto pro-
bíhala rekonstrukce v technickém záze-
mí divadla a to konkrétně v šatnách pro 
herecké „ansábly“. Tyto prostory dlouho-
době nevyhovovaly funkčností a vybave-
ností a mnohdy byly za hranicí své život-
nosti. Po pečlivém zvážení možností bylo 
rozhodnuto o vyčlenění finančních pro-
středků na jejich „opětovné probuzení 
k životu“. Nevyhnutelné opravy omítek, 
podlah, parket, elektroinstalace, světel 
a renovace stávajícího inventáře či zakou-
pení nového si vyžádaly finanční investi-
ci ve výši 223.000 Kč, aby tyto prostory 
mohly i nadále dobře reprezentovat ná-
chodský svatostánek nejen mezi umělci. 
Veřejnosti jsou tato místa bohužel skry-
ta, ale není třeba zoufat – sice nepravi-
delně, ale přesto, jsou připravovány Dny 
otevřených dveří městského divadla, kdy 
tato zákoutí mohou obdivovat i běžní řa-
doví návštěvníci.

Současná kulturní a divadelní nabídka 
instituce slibuje širokou škálu rozmani-
tých divadel napříč všemi žánry v podobě 
dvou nově vytvořených abonentních cyk-
lů, které jsou pečlivě vybrány pro oko té-
měř každého diváka. Ani milovníci vážné 
hudby nezůstávají ochuzeni o velké zážit-
ky. Každoročně pořádaný cyklus Komorní 
hudby se též těší velkému zájmu. Za kul-
turou je nyní nově i možné zajít do Blues 
baru Hotelu U Beránka, kde se několikrát 
do měsíce pořádají besedy s tematickým 
centrem dění v Náchodě. Nezapomínejme 
ani na koncerty věhlasných hudebních 
hvězd, které se rády do náchodského di-
vadla pro jeho skvostný vzhled navracejí. 
No a v neposlední řadě pravidelné pohád-
ky pro děti a školní výchovná představe-
ní, díky kterým si vychováváme novou 
generaci diváků.

Lze tedy s jistotou říci… Beránek ŽIJE! 
Marcela Kollertová, ředitelka Beránek 

Náchod a. s.



2 NÁCHODSKÝ ZPRAVODAJZPRÁVY Z RADNICE

Zprávy 
z radnice
Rada města 2. 10. 2017 
Jednání rady města 
se zúčastnilo všech devět 
radních. Číselný popis u zprávy 
představuje poměr hlasů 
při hlasování PRO – PROTI – ZDRŽEL SE

Majetkoprávní úkony obce
 RM schválila zveřejnění záměru pro-

deje a pronájmu částí pozemkových par-
cel č. 778/1 a č. 786/33 pro stavbu komína 
a akumulační nádrže u objektu výmění-
kové stanice na Mánesově nábřeží. 9-0-0

 RM schválila zveřejnění záměru prode-
je pozemkové parcely č. 1573/16 a pozem-
kové parcely č. 2243 v ulici Pod Homolkou 
pro stavbu garáže pro osobní automobil.  
 9-0-0

 RM schválila zveřejnění záměru na pro-
dej části pozemku 110/64 v k.ú. Staré Měs-
to nad Metují pro stavbu obytných domů 
a pověřila vedení města jednáním s fir-
mou Žaltman s.r.o., pokud nebude zís-
kán investor do konce roku 2017, přebírá 
aktivitu město a blokace pro společnost 
Žaltman zaniká. 9-0-0
Žádost o dotaci 
Sportovní klub Běloves 2017 9-0-0

 RM schválila dotaci pro Sportovní klub 
Běloves na úpravu lyžařských běžeckých 
tras v roce 2017 ve výši 20.000 Kč proti 
předložení faktur za skutečně vynaložené 
náklady za úpravy běžeckých tras.
Žádost o čerpání fondu 9-0-0

 RM schválila čerpání rezervního fon-
du ze zlepšeného hospodářského výsled-
ku ve výši 185 544,23 Kč pro příspěvkovou 
organizaci Sportovní zařízení města Ná-
choda, na vyrovnání hospodářského vý-
sledku z roku 2016.
Schválení investice pro Lesy 
města Náchoda, spol. s r.o. 9-0-0

 RM schválila společnosti Lesy města Ná-
choda spol. s. r.o. nákup manipulačního 
prostředku VZV-Desta s příslušenstvím 
za pořizovací cenu 502.360 Kč bez DPH.
Odvlhčení haly s ledovou 
plochou pro zimní stadion  9-0-0

 RM vyloučila v rámci veřejné zakázky 
malého rozsahu „Odvlhčení haly s ledovou 
plochou pro zimní stadion Náchod“ účast-
níka č. 1 Vlastimila Svobodu – Vzducho-
technika Svoboda z důvodu nedodání čás-
ti rozpočtu, přidání položek do rozpočtu 
a doložení variantních řešení do nabídky. 

 RM schválila pořadí předložených na-
bídek na tuto veřejnou zakázku malého 
rozsahu a uzavření smlouvy o dílo s ucha-
zečem na 1. místě – firmou HI – SERVICE 
vzduchotechnika s.r.o., Brno s nabídko-
vou cenou 1.871.271 Kč včetně DPH.
Žádosti o dotace na rok 2018 9-0-0

 RM souhlasila s dotacemi na celoroč-
ní činnost a akce náchodských spor-
tovních klubů a kulturních organiza-

cí na rok 2018 dle předložených žádostí 
ve výši 200.000 Kč a pověřila odbor kul-
tury, sportu a cestovního ruchu zahrnu-
tím této částky do návrhu rozpočtu měs-
ta na rok 2018.
Zřízení příspěvkové organizace 
města „Správa přírodních zdrojů 
a lázní Běloves“ 9-0-0

 RM doporučila zastupitelstvu města 
schválit založení příspěvkové organizace 
města Náchoda s názvem „Správa přírod-
ních zdrojů a lázní Běloves“ zastoupené 
MUDr. Janem Faltou, ředitelem, se sídlem 
Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod, 
včetně znění zřizovací listiny.

 RM jmenovala s platností od 16. 10. 2017 
na dobu neurčitou ředitelem příspěvko-
vé organizace „Správa přírodních zdro-
jů a lázní Běloves“ pana MUDr. Jana Fal-
tu, Náchod.

 RM souhlasila s umístěním sídla pří-
spěvkové organizace Správa přírodních 
zdrojů a lázní Běloves, do budovy s čp. 40 
a pověřila starostu města Náchoda podpi-
sem tohoto souhlasu.
Modernizace zásahových osobních 
ochranných prostředků 
pro JSDH Náchod  9-0-0 

 RM souhlasila s přijetím dotace na mo-
dernizaci zásahových osobních ochran-
ných prostředků pro JSDH Náchod ve výši 
250.000 Kč a schválila uzavření Smlouvy 
o poskytnutí účelové neinvestiční dota-
ce z dotačního fondu Královéhradecké-
ho kraje.
Novostavba hasičské zbrojnice 
v Náchodě – smlouva 
o poskytnutí dotace

 RM souhlasila s přijetím dotace ve výši 
3 mil. Kč na akci „Novostavba hasičské 
zbrojnice v Náchodě“ předložené do pro-
gramu 17RRD11 Zvýšení akceschopnosti 
jednotek požární ochrany v Královéhra-
deckém kraji vyhlášeného Královéhradec-
kým krajem a schválila uzavření Smlou-
vy o poskytnutí dotace z dotačního fondu 
Královéhradeckého kraje č. 17RRD11-
0022.

TELEGRAFICKY:
 RM schválila dodatek smlouvy č. 1 o za-

jištění zpětného odběru použitých elek-
trozařízení na území Města Náchod se 
společností ASEKOL a.s. 9-0-0

 RM nesouhlasila s navázáním partner-
ských vztahů s oblastí (městem) na Zakar-
patské Ukrajině a pověřila místostarostu 
Miroslava Bráta, aby tímto stanoviskem 
reagoval na všechny nabídky výše zmí-
něného partnerství. 9-0-0

 RM souhlasila s účinností od 1. 11. 2017 
s vytvořením jednoho funkčního mís-
ta odborného pracovníka pro kulturu, 
sport a cestovní ruch, zařazeného do od-
boru kultury, sportu a cestovního ruchu. 
 9-0-0

 RM stanovila k 1. 11. 2017, podle záko-
na o obcích, celkový počet zaměstnanců 
města zařazených v MěÚ na 178, bez za-

městnanců na mateřské dovolené, rodi-
čovské dovolené a zaměstnanců uvolně-
ných pro výkon veřejné funkce. 9-0-0

 RM schválila provozní řád víceúčelové-
ho hřiště Hamra v předloženém znění.  
 9-0-0

 RM souhlasila s uzavřením dodatku 
na opravu střechy na radnici v Náchodě 
s firmou Lestav spol. s. r.o., Dvůr Králové 
n./Lab. Dodatkem se na základě vícepra-
cí a méněprací snižuje celková cena díla 
o 557.889,23 Kč. 9-0-0

 RM schválila vystavení objednávky pro 
opravu komunikace U Kočovny společnos-
ti Alprim CZ s.r.o., Velké Poříčí za nabíd-
kovou cenu 902.081 Kč vč. DPH s termí-
nem plnění říjen–listopad 2017. 9-0-0

 RM souhlasila se zapojením příspěvko-
vé organizace SVČ Déčko, Náchod do pro-
jektového záměru MAP – Prorodinná 
opatření s projektem Déčko pro rodiny 
v předpokládané výši 5 mil. Kč. 9-0-0

 RM souhlasila se zapojením MŠ Náchod, 
Havlíčkova 1848 (Plhov) do projektu „Ša-
blony pro MŠ“ v celkové výši 442.296 Kč.  
 9-0-0

 RM souhlasila s umístěním tří kamer 
na dvou sloupech veřejného osvětlení 
na sídlišti SUN. 9-0-0

 RM souhlasila s vystavením objednávky 
na provedení modelových zkoušek mine-
rální vody pro společnost Eco-Aqua-Servis 
s.r.o.  9-0-0

 RM schválila uzavření objednávky se 
společností BEZEDOS s.r.o. na vybudová-
ní parkoviště v ulici Kapitána Jaroše v Bě-
lovsi. 9-0-0

 RM schválila uzavření smlouvy o dílo 
na novostavbu skladu pro SDH Lipí u Ná-
choda s účastníkem Vše pro stavby s.r.o., 
Praha 3 – Žižkov. 9-0-0

 RM souhlasila s objednáním 75 ks de-
koru vánočního osvětlení v ulicích Čes-
koskalická, Pražská a Běloveská. 9-0-0

 RM souhlasila s patrovou variantou 
ukončení Karlova náměstí pro vybudo-
vání stálé expozice náchodských rodáků 
arch. Jana Letzela a Josefa Škvoreckého.  
 9-0-0

Zastupitelstvo města 16. 10. 2017 
projednalo:
1. Majetkoprávní úkony obce 
2. Smlouvu o úvěru č. SMF/3055/2017
3. Zřízení příspěvkové organizace měs-
ta „Správa přírodních zdrojů a lázní Bě-
loves“
4.  Členství v Česko-Slovenské Baťově spo-
lečnosti
Jednání zastupitelstva města se zúčastni-
lo 17 zastupitelů, 10 bylo omluveno.
Veškeré materiály pro jednání zastupite-
lů včetně návrhu usnesení k jednotlivým 
bodům najdete na adrese:
http://www.mestonachod.cz/mesto-nachod/
zastupitelstvo/podklady.asp
Usnesení je zveřejněno na adrese:
http://www.mestonachod.cz/mesto/zastupi-
telstvo/usneseni/zastupitelstvo-22.asp
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Záznam z jednání najdete na adrese:
http://www.mestonachod.cz/mesto/zastupi-
telstvo/video-archiv/22-16102017/

Rada města 16. 10. 2017
Jednání rady města se zúčastnilo sedm rad-
ních, dva byli omluveni.
Majetkoprávní úkony obce

 RM souhlasila s uzavřením smlouvy 
o zřízení věcného břemene se společnos-
tí GasNet, s.r.o. Věcné břemeno se týká 
nového plynárenského zařízení umístě-
ného pod povrchem pozemkové parce-
ly č. 607/5, č. 728/5, č. 728/16, č. 1982/11,  
č. 1982/12, č. 1982/13, č. 1982/15  
a č. 1982/17 v ulici Borské v celkové délce 
360 m. Smlouva se uzavírá na dobu neur-
čitou.  7-0-0

 RM souhlasila s uzavřením smlouvy 
o zřízení věcného břemene se společnos-
tí Česká telekomunikační infrastruktu-
ra a.s. Optický kabel je uložen pod povr-
chem pozemkové parcely č. 593/5 v k. ú. 
Náchod v délce 8,89 metru a pod povr-
chem pozemkové parcely č. 261/2 v k. ú. 
Babí u Náchoda v délce 5,93 metru. Smlou-
va se uzavírá na dobu neurčitou. Břeme-
no se zřizuje za úhradu ve výši 10.000 Kč 
+ DPH. 7-0-0

 RM souhlasila s uzavřením smlouvy 
o zřízení věcného břemene se společnos-
tí ČEZ Distribuce, a.s. El. kabelové vedení 
je uloženo nad povrchem pozemkové par-
cely města č. 486 a č. 623/3 v Bělovsi v dél-
ce 4 m. Smlouva se uzavírá na dobu neur-
čitou.  7-0-0

 RM souhlasila s uzavřením smlouvy 
o smlouvě budoucí o zřízení věcného bře-
mene se společností GasNet, s.r.o. Plyná-
renské zařízení bude umístěno pod po-
vrchem pozemkových parcel č. 1751/3,  
č. 1837/2, č. 1916/11 a č. 2045, všechny 
v ulici Českoskalická. Celková délka ply-
novodního potrubí uloženého v pozemko-
vých parcelách města má být cca 57 m.   
 7-0-0

 RM souhlasila s uzavřením smlouvy 
o smlouvě budoucí o zřízení věcného bře-
mene se společností Česká telekomuni-
kační infrastruktura a.s. Věcné břeme-
no bude zřízeno na pozemkové parcele 
města č. 1982/4 u křižovatky ulice Tylova 
a Borská. Rozvaděčem a novým optickým 
kabelem bude zasažena pozemková par-
cela města v délce cca 2 m.  7-0-0

 RM souhlasila s uzavřením smlouvy 
o zřízení věcného břemene se společnos-
tí GasNet, s.r.o. Věcné břemeno se týká 
nového plynárenského zařízení umístě-
ného pod povrchem pozemkové parce-
ly č. 1993/5, č. 1993/7, č. 1993/8, č. 1993/9 
a č. 2268 v ulici Běloveské v celkové délce 
293 m. Smlouva se uzavírá na dobu neur-
čitou.  7-0-0

 RM schválila pronájem částí pozemko-
vých parcel č. 778/1 a č. 786/33 pro stavbu 
komína a akumulační nádrže u objektu 
výměníkové stanice na Mánesově ná-
břeží do vlastnictví innogy Energo, s.r.o. 

po dobu využívání do nabytí částí před-
mětných pozemkových parcel do vlastnic-
tví. 7-0-0 

 RM vzala na vědomí informaci o ukon-
čení Smlouvy o nájmu a pronájmu neby-
tových prostor v ulici Českoskalická č. p. 1 
a čp. 105 v Náchodě s firmou STAVOS Ná-
chod Jiří Fabián s.r.o. k 31. 12. 2017.  7-0-0
Žádost o čerpání fondu 7-0-0

 RM schválila čerpání fondu rezerv a roz-
voje v celkové výši 15.000 Kč pro příspěv-
kovou organizaci MŠ Březinova. Finanč-
ní prostředky budou použity na pořízení 
nábytku do výtvarně pracovní místnosti 
pro děti, která se v současné době reali-
zuje v suterénu mateřské školy.
Smlouva o převodu majetku z vlastnic-
tví ČR – Hasičského záchranného sbo-
ru Královéhradeckého kraje do majetku 
města Náchod – 30 ks pagerů operátorů 
 7-0-0 

 RM souhlasila s uzavřením smlouvy 
o bezúplatném převodu majetku z vlast-
nictví České republiky – Hasičského zá-
chranného sboru Královéhradeckého kra-
je do vlastnictví města Náchoda, jedná se 
o 30 ks pagerů operátorů, Motorola Scrip-
tor LX2.
Podpis dokumentu Česko-slovenské 
Baťovy společnosti 7-0-0

 RM schválila pracovní cestu místosta-
rosty města Miroslava Bráta a tajemnice 
Mgr. Hany Mílové do města Partizánske, 
Slovenská republika, ve dnech 23.–24. říj-
na 2017 za účelem podepsání dokumentu 
Česko-slovenské Baťovy společnosti. Měs-
to Náchod se tím stane jedním ze signa-
tářů této regionální středoevropské ide-
ové platformy.
Využití ledové plochy 
na zimním stadionu v Náchodě 7-0-0

 RM souhlasila se zahájením provozu le-
dové plochy na Zimním stadionu v Nácho-
dě od 1. 7. 2018 včetně pronájmu ledové 
plochy Hokejové škole Martina Táborské-
ho, Hradec Králové, v období 1. 7. 2018 – 
31. 7. 2018.
Stavební úpravy, nové hygienické 
zázemí a skladovací prostory 
na Jiráskově koupališti 7-0-0

 RM souhlasila s podanou nabídkou a vy-
stavením objednávky na vypracování pro-
jektové dokumentace na stavební úpravy, 
nové hygienické zázemí a skladovací pro-
story na Jiráskově koupališti“ společnosti 
ORGATEX – Náchod s.r.o.
Informační navigační systém 
v Náchodě – I. etapa 7-0-0

 RM schválila Rozhodnutí o poskytnu-
tí dotace včetně Podmínek čerpání dota-
ce projektu „Informační navigační sys-
tém v Náchodě – I. etapa“ předloženého 
do dotačního titulu Rozvoj veřejné infra-
struktury cestovního ruchu vyhlášeného 
v rámci Národního programu podpory 
cestovního ruchu, podprogramu Rozvoj 
základní a doprovodné infrastruktury 
MMR ČR.

Názvy dvou nových vrtů v Bělovsi  7-0-0
 RM souhlasila s pojmenováním dvou 

nových vrtů v lokalitě Běloves názvy Běla 
a Jan a jejich uvedením v žádosti o osvěd-
čení vrtů dle lázeňského zákona.
Místo pro přecházení přes komunikaci 
II/303 Malé Poříčí 7-0-0

 RM souhlasila s uzavřením objednávky 
na akci „Místo pro přecházení přes komu-
nikaci II/303 Malé Poříčí“ pro společnost 
SILVAGRO, s.r.o., Zábrodí.

TELEGRAFICKY:
 RM zamítla žádost České pošty s.p. 

o převzetí provozovny České pošty v Čes-
koskalické čp. 192 v rámci programu Poš-
ta Partner. 7-0-0

 RM schválila vystavení objednávky pro 
opravu komunikace U Kočovny společnos-
ti AQUAVIT spol. s.r.o., Trutnov, za nabíd-
kovou cenu 1.190.171,73 Kč vč. DPH s ter-
mínem plnění listopad 2017. 7-0-0

 RM schválila poskytnutí dotace ve výši 
36 tis. Kč pro neziskovou organizaci Spo-
lečné cesty o.s. Náchod na zajištění soc. 
služby osobní asistence. 7-0-0

 RM schválila umístění informační ta-
bule společnosti Prague International na  
p. p. č. 643/1 v k.ú. Běloves. 7-0-0

 RM schválila nabídku na dodávku elek-
třiny na období 1. 1. 2018 – 31. 12. 2019 
pro Zimní stadion Náchod. 7-0-0

 RM schválila vystavení objednávky pro 
opravu křižovatky U Stříbrného potoka 
společnosti BEZEDOS s.r.o., Velké Poříčí. 
 7-0-0

 RM schválila text deklarace o partner-
ské spolupráci mezi společností ATAS 
elektromotory Náchod a.s. a ZŠ T. G. Ma-
saryka Náchod. 7-0-0

 RM souhlasila s uzavřením dodatku 
na dílo Oprava topného systému a roz-
vodů ZTI v ZŠ T. G. Masaryka v Nácho-
dě se společností Termomont s.r.o., Pra-
ha 1, kterým se celková cena díla snižuje 
o 71.390 Kč vč. DPH. 7-0-0

 RM schválila vystavení objednávky pro 
Ing. Milana Kábrta na vypracování hluko-
vé studie na akci „Stavební úpravy a do-
stavba kulturního a vzdělávacího centra 
v Náchodě – Loutková scéna“. 7-0-0

 RM souhlasila s vystavením objednávky 
pro společnost Green4plan s.r.o. na pro-
vedení projektových dokumentací pro 
úpravy parků u hotelu Hynek, u okresní-
ho soudu a u Slávie. 7-0-0 

VSTUPNÍ BRÁNA MĚSTA NÁCHODA

stojan na kola

sedací zídka

trvalkový záhon

opěrná zídka s reliéfem

půdopokryvné keře

použitá ocel s úpravou Corten

koncepční skici

půdorys 1:200

STUDIE ŘEŠENÍ NÁSTUPNÍHO PARKU NA UL. PRAŽSKÁ,  INVESTOR - MĚSTO NÁCHOD, AUTOŘI - GREEN4PLAN VE SPOLUPRÁCI S ING. JITKA ULLWEROVÁ

siluleta náchodské krajiny se zámkem a znakem města jako vítací milník Náchoda

podsvícení pro večerní efekt

celkové řešení parku - pohled shora

Acer campestre

Amelanchier lamarckii
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        KRONIKA narození a svatby
V měsíci září 2017 byli oddání:
 1. 9. Pavel Hejčl, Studnice
  Karolína Kačerová, Studnice
  Petr Rezek, Náchod
  Marie Koudelová, H. Radechová
 2. 9. Jaroslav Drahorád, Náchod
  Adéla Kábrtová, Náchod
  Leoš Gronka, Náchod
  Markéta Tošovská, Morašice
  Michal Kollert, Hronov
  Lucie Lojdová, Náchod
 9. 9. Roman Janovský, Kramolna
  Andrea Špačková, Kramolna
  Dalibor Hradecký, Plzeň
  Lucie Andělová, Plzeň
 16. 9. Ondřej Čejchan, Náchod
  Kateřina Fetterová, Náchod
  Václav Drozen, Náchod
  Aneta Mertlíková, Čer. Kostelec
  Petr Havlíček, Klatovy
  Eva Bělohlávková, Klatovy
  Marek Práza, Náchod
  Zuzana Gilková, Hradec Králové
 22. 9. Jaroslav Polok, Ostrava
  Pavlína Reková, Ostrava

  Petr Vincenc, Rtyně v Podkr.
  Andrea Línková, Náchod
29. 9.  Tomáš Martínek, Olomouc
  Radka Müllerová, Šumperk
 30. 9. Josef Vlášek, Náchod
  Jana Dvořáková, Hradec Králové
  Martin Efenberk, H. Radechová
  Jana Kováčiková, H. Radechová
  Robert Peovský, Česká Skalice
  Yvona Kahleová, Česká Skalice

V měsíci září 2017 se narodili:
   1. 9. Sofie Pállová
  5. 9. Vladimír Jirásko
  8. 9. Natálie Sedláčková
 12. 9. Michal Měřinský
 14. 9. David Hauck
 16. 9. Michaela Dusilová
  Matěj Krčil
 22. 9. Jakub Jungwirth
  Matyáš Jungwirth
 24. 9. Vojtěch Ježek
 26. 9. Daniel Jasiňský
 30. 9. Jáchym  Klubal

nabízíme: 
–  služby sociálního poradenství pro oso-

by se zdravotním postižením, (např. 
příspěvky na péči, průkazy TP,ZTP, 
ZTP/P apod.)

–  půjčování rehabilitačních a kompenzač-
ních pomůcek,

–  nabízíme euroklíče pro držitele průka-
zů TP, ZTP, ZTP/P a pro ostatní zdravot-
ně postižené osoby bez průkazu, které 
zajišťují rychlou dostupnost veřejných 

Centrum pro integraci osob 
se zdravotním postižením
Královéhradeckého kraje, o.p.s., regionální pracoviště NÁCHOD, Palachova 1303
(budova Okresního soudu Náchod 2. poschodí)
547 01 NÁCHOD, DIČ: CZ26594145 tel.: 491 426 027, e-mail: nachod@czphk.cz

sociálních a technických kompenzač-
ních zařízení (např. výtahů, schodišťo-
vých plošin, WC apod.) 

Kompenzační 
a rehabilitační pomůcky:  
mechanické vozíky, sedačky do vany, cho-
dítka, klozetové vozíky, nájezdové rampy, 
antidekubitní matrace s kompresorem, 
trojkolo, elektrické polohovací postele  
s matrací, rotoped, biolampu, zvedák do 
vany, měřič pro diabetiky apod.  

V rámci projektu „Česko – polské do-
bíjení“ č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0000
473, jehož partnery jsou města Náchod 
a Duszniki-Zdroj, provedlo město Náchod 
dvojici opatření, jejichž cílem je zvýše-
ní bezpečnosti na turistických stezkách 
a místech se zvýšenou koncentrací ná-
vštěvníků města a jeho okolí. 

Prvním je pořízení čtyř kusů samo-
obslužných stanic k opravě jízdních kol. 
Opravny kol obsahují nezbytné vybavení 
(různé druhy klíčů a hustilku), které po-
může překonat turistovi prekérní situa-
ci, jakou je například defekt zadního kola. 
Zařízení jsou umístěna na Karlově náměs-
tí, cyklostezce Náchod – Peklo „Na ostro-
vech“, Dobrošov na návsi a cyklostezce 
Náchod – Malé Poříčí u odpočívadla.

Druhým opatřením, které se zrealizo-
valo, byl nákup 7 ks automatických exter-
ních defibrilátorů, jejichž funkci a důleži-
tost ve vztahu k záchraně lidského života 
není třeba dále vysvětlovat. Defibrilátory 
jsou umístěny v informačním centru, bu-
dově Městského úřadu v Náchodě ul. Bo-
ženy Němcové, budově Městského úřadu 
v Náchodě ul. Palachova, zimním stadio-
nu, krytém plaveckém bazéně (v letním 
období na plhovském koupališti) a dva 
kusy se staly součástí vybavení služeb-
ních vozidel městské policie, což umožní 
jejich rychlou dostupnost po celém městě.

Náchod zvyšuje 
bezpečnost turistů

Letos byly již potřetí obměněny fo-
tografie, které vznikly při společných 
workshopech českých a polských foto-
grafů. Na fotografiích umístěných v mo-
bilních stojanech na Karlově náměstí 
můžete zhlédnout kromě zákoutí Nácho-
da i obrázky z polského Klodzka nebo 
Wroclawi. Fotografie i výstava vznikly 
v rámci projektu Náchod-Kłodzko – part-
nerství idejí CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0
000375

Letošní poslední výměna fotografií 
exteriérové výstavy na Karlově náměstí
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Během letošní turistické sezóny moh-
li návštěvníci na pevnosti Dobrošov vho-
dit do kasičky Hospicu Anežky České 
v Červeném Kostelci menší finanční ob-
nos pro dobrou věc. Zároveň správa pev-
nosti připravila několik akcí k získání dal-
ších peněz. V úterý 10. října byla kasička 
na Městském úřadě v Náchodě za přítom-
nosti pracovníků hospicu a správce pev-
nosti Richarda Švandy odpečetěna a pe-
níze spočítány. Díky dárcům se podařilo 
získat celkem 11.260 Kč. Všem dárcům 
tímto mockrát děkujeme.   Richard Švanda

Pevnost Dobrošov 
podpořila Hospic 
Anežky České

Od srpna do října letošního roku reali-
zovalo Město Náchod na konci ulice Hřbi-
tovní výstavbu nového parkoviště s asfal-
tobetonovým krytem. 

„V bezprostřední blízkosti staroměstské-
ho hřbitova tak vzniklo 30 nových parkova-
cích stání, z toho dvě jsou vyhrazena pro in-
validy. Součástí parkoviště je i nové veřejné 
osvětlení,“ upřesnil starosta Jan Birke a do-
dal: „V období, kdy se chystáme na oslavu 
Památky zesnulých, je to vlastně dárek nám 
všem. Významně se tak zlepší komfort ná-
vštěvníků hřbitova a nebudeme se již muset 
doslova brodit blátem.“

Stavbě parkoviště předcházela rekon-
strukce plynovodu, kterou v rámci rekon-
strukce průtahu městem prováděla spo-
lečnost innogy. Projektovou dokumentaci 
na stavbu parkoviště zpracovala společ-
nost M – PROJEKCE s.r.o., Hradec Králo-

U náchodského hřbitova 
vzniklo nové parkoviště

vé a samotnou stavbu za 4,3 mil. Kč pro-
váděla společnost EUROVIA CS, a. s. „Jsem 
rád, že jsme mohli přispět k dalšímu rozvo-
ji veřejného prostoru ve městě Náchod a zá-
roveň i ukázat profesionalitu našich lidi,” 
uvedl při slavnostním otevření parkovi-
ště 19. října 2017 zástupce firmy EURO-
VIA CS, a.s., ředitel závodu Čechy východ, 
ing. Michal Šumpík.

Pro návštěvníky se zlepší komfort 
i v areálu samotného hřbitova. Společnost 
KADEN-HOLDING, s.r.o., Náchod, zde pro-
vedla úpravu kontejnerového stání za 130 
tis. Kč. „Technické služby s.r.o. Náchod do 
dají navíc pro pohodlnější způsob ukládání 
odpadu nový nižší kontejner,“ doplnila mís-
tostarostka Pavla Maršíková.

Náchodský hřbitov je tak připraven 
na každoroční podzimní nápor a nastá-
vající Památku zesnulých.

V květnu letošního roku byla zahájena 
oprava krovů a výměna střešní krytiny vi-
zuálně v původním stylu na objektu ná-
chodské radnice čp. 40. Opravy za téměř 
3,2 mil. Kč, které prováděla firma Lestav, 
spol. s r.o. ze Dvora Králové n. L., byly do-
končeny koncem září. 

V rámci stavebních prací byla měněna 
eternitová krytina nad hlavní částí objek-
tu radnice včetně části bednění a prove-
deno nové laťování a oplechování. Dále 
byla provedena stabilizace konstruk-
ce krovu. Stávající i nové dřevěné prvky 
jsou opatřeny nástřiky proti dřevokaz-
ným škůdcům, plísním a houbám. Nava-
zující konstrukce (atika, komínová tělesa, 
římsy) byly opraveny v nutném rozsahu, 
tzn. oprava (přespárování) zdiva, omítky 
a sanace.

Krytina pro hlavní část objektu se sedlo-
vou střechou je provedena z pálené kryti-
ny v provedení glazura Amadeus červená. 

Město Náchod v polovině října dokonči-
lo opravu lávky přes řeku Metuji do Mon-
tace. Firma ELEKTROIN spol. s r. o. z Ná-
choda začala v srpnu letošního roku se 
sanací podhledu nosné konstrukce, ná-
sledovalo očištění a sanace povrchu pra-
hů pod zábradlím od vegetace, výměna 
ocelového zábradlí za nové pozinkované 
a oprava svahu. Mostní konstrukci pak 
stavbaři očistili a zbavili rzi a následně 
nově natřeli. 

Celkově si oprava vyžádala z městské-
ho rozpočtu částku 800 tisíc korun. 

Lávka do Montace 

Královéhradecký kraj na tuto akci re-
alizovanou v rámci projektu s názvem 
„Oprava střechy radnice, Masarykovo 
náměstí 40, Náchod", evidovaného pod 
číslem 16KPG02-0065 poskytl v rám-
ci Programu Obnova památkového fon-
du na území Královéhradeckého kra-
je – 16KPG02 dotaci ve výši 185.000 Kč. 
V rámci dotace MKČR z Programu rege-
nerace MPR a MPZ obdrží Město Náchod 
na akci příspěvek ve výši 452.000 Kč.

Rekonstrukce střechy náchodské radnice
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Listopadová výročí
Na počátku listopadu vzpomínáme ze-
snulých, svých nejbližších i těch, jichž 
jsme si vážili, s nimiž jsme se přátel-
sky scházeli, jejichž odkaz nebo dílo 
nás oslovilo.
3. listopadu 1937 zemřel v rodném 
Náchodě učitel a regionální spisova-
tel Karel Pleskač. Psal humorné i váž-
né povídky ze života na Náchodsku, 
o dětství a mládí Boženy Němcové 
napsal knížku Ratibořická idyla, v níž 
shromáždil i informace od pamětníků.
6. listopadu 1747 se v dnešní Hurdál-
kově ulici narodil Josef František Hu-
rdálek, pozdější biskup litoměřický, 
významná osobnost osvícenského ob-
dobí.
9. listopadu 1952 se narodil významný 
přírodovědec, profesor zdejšího gym-
názia, později docent na Univerzitě 
Hradec Králové RNDr. Václav Ducháč.
14. listopadu 1987 zemřel učitel Old-
řich Kuna, člověk vzdělaný a statečný, 
jeden z těch, kdo se neprodávali. Na-
rodil se 15. září 1922, za války byl to-
tálně nasazený v „Říši“. Učil kuchaře 
a číšníky v Teplicích nad Metují.
18. listopadu 1852 se v Miroticích 
u Písku narodil Mikoláš Aleš. Pro ná-
chodskou radnici navrhl sgrafita, po-
dílel se i na oponě, kterou Náchod zís-
kal pro své divadlo.
18. listopadu 2012 zemřel plk. Rudolf 
Macek, významný představitel III. od-
boje.
20. listopadu 1897 zemřel hudební 
skladatel a sbormistr Karel Bendl, je-
hož skladby patřily i u nás kdysi k nej-
zpívanějším. Jeho jméno nesla pěvec-
ká župa sídlící v Náchodě. 
22. listopadu 1967 zemřel herec Ru-
dolf Deyl. V Náchodě hostoval s naši-
mi ochotníky v Blažkově Příliš štěd-
rém večeru.
23. listopadu 1457 zemřel král Ladi-
slav Pohrobek, tím se uvolnil český 
trůn pro Jiřího z Poděbrad. 
24. listopadu 1897 se v Kolíně narodil 
Josef Škvorecký, otec známého spiso-
vatele. I on byl významnou osobnos-
tí náchodského kulturního života, 
zejména v ochotnickém divadle. Re-
žíroval, vytvořil i desítky rolí. Zemřel 
v Praze o Vánocích 1967.
24. listopadu 2007 zemřel MUDr. Lu-
bor Nesládek, náchodský lékař a bás-
ník.
29. listopadu 1632 zemřel „zimní král“ 
Fridrich Falcký, který po bělohor-
ské bitvě utíkal přes Náchod do Slez-
ska. Jeho útěk nám dodnes připomíná 
„ztracená podkova jeho koně“. Konce 
třicetileté války, na jejímž počátku zís-
kal a záhy ztratil český trůn, se nedo-
žil.                                                    (AF)

 „Labyrint světa poezie“
Čtvrtek 2. listopad 2017
Martin Hilský: Básník Shakespeare 
AULA Jiráskova gymnázia Náchod
v 16.30 hodin
Překladatel, anglista, shakespearo-
log Martin Hilský opět v Náchodě, opět 
o Williamu Shakespearovi, opět jinak. So-
nety. A nejen ty. Vstupné: 60 Kč.
 Neděle 5. listopad 2017 

Vítězslav Nezval: Valerie a týden divů 
(VAD Kladno)
Divadélko Pod Zámkem ZUŠ Náchod 
ve 20 hodin
Poetický iniciační skorohoror po úspěchu 
na Jiráskově hronově i v Náchodě. Vale-
rie zde po 14 letech od inscenace domá-
cích DREDů. Tentokrát jako Dark Cabaret 
Horror Peep Show. Vstupné: 50 Kč.
 Středa 8. listopad 2017  

Petr Váša: Večer fyzického básnictví
Městská knihovna Náchod v 19.00 hodin
Stálice festivalu poosmé. Veliký Syčák 
opět zasyčí, tentokrát v bibliotéce. Jediný 
svého druhu v dalším ojedinělém večeru. 
Vstupné: 70 Kč.
 Čtvrtek 16. listopad 2017  

Studentské čtení – večer – překvapení 
Sleduj https://www.facebook.com/nachod-
skednypoezie.cz/. Vstupné: dobrovolné
 Úterý 21. listopad 2017  

Petr Nikl a Vladimír Václavek
Městská knihovna Náchod v 19.00 hodin
Opakování neopakovatelného. Jedinečné 
spojení dvou naprosto originálních uměl-
ců v ojedinělý plynoucí tvar. Výtvarník 
s muzikantem, performer – s rockerem, 
hravec se šamanem. Poezie z nejryzejších.
Vstupné: 60 Kč.

Náchodské Dny poezie 
8. ročník – listopad 2017

 Pátek 24. listopad 2017 
Večer Cvětajevová – Pasternak (Studio 
Šrámkova Domu Sobotka / DREJG 
Náchod)
Jiráskovo gymnázium Náchod v 18.00 hod.
On a Ona. Básnířka a Básník. Ruska a Rus. 
Nechtěnci. Solitéři. Milenci? Představení 
z Wolkrova Prostějova a pokus o kus scé-
nického kusu. Dvojjediný/ Rozdvojený ve-
čer. Vstupné: 30 kč.
 Úterý 28. listopad 2017  

Slam Poetry Show 
AULA Jiráskova gymnázia Náchod  
ve 20.00 hodin
Slammer+mikrofon+diváci. Akční setká-
ní s poezií. Poezie naživo, poezie okamži-
ku. Vystoupení trojice špičkových slame-
rů. Chvíle, kdy výraz (jak to říkáte) si je 
roven s tím, co říkáte. Slam poetry jako 
performativní žánr má jen málo pravidel 
(vlastní text, žádné rekvizity), ale všech-
na jsou svazující a osvobozující zároveň. 
Slameři berou do hry kromě textu slovní 
i divadelní improvizaci, mimiku, pohyb, 
konfrontují a zapojují publikum, které je 
jim jediným porotcem, často se pohybu-
jí na pomezí rapu, ale rap to není… V Ná-
chodě poprvé! Vstupné: 60 Kč.
 Čtvrtek 30. listopad 2017 

Jack London: Tisíc tuctů 
(KALD DAMU Praha)
AULA Jiráskova gymnázia Náchod 
v 19.00 hodin
Poezie zlatého severu. Autorská adapta-
ce několika povídek Jacka Londona s lout-
kami a kartony. Vhodné pro děti od pěti.
Vstupné: 40 Kč.
Kontakty:
https://www.facebook.com/nachodskedny-
poezie.cz/
www.gymnachod.cz

Kulturní a společenský magazín Ná-
chodský SWING oslaví v listopadu své 
desáté narozeniny. Namísto velké pár-
ty však plánuje otevřít v Náchodě svou 
vlastní kavárnu. „Ti, co aktivity Náchodské-
ho SWINGU sledují, velmi dobře vědí, že ne-
jsme pouze časopis, ale že v regionu stojíme 
za řadou aktivit, kterými jsou například kul-
turní sezóna Náchodský SWING uvádí, ro-
dinný festival U nás na zámku, rezervační 
systém vstupenek Kupvstupenku nebo tra-
diční náchodské Pivobraní. Kavárna je vy-
ústěním našich snah podílet se na kulturním 
životě Náchoda i celého regionu. Chceme vy-
tvořit místo, kde návštěvníkům kromě pří-
jemného posezení u šálku dobré kávy nebo 
skleničky vína nabídneme i prostor pro malé 
hudební koncerty, literární večery, promítá-

Časopis Náchodský SWING 
slaví 10. výročí a otevírá svou kavárnu

ní nebo přednášky,“ prozradil zakladatel 
a obchodní ředitel časopisu Daniel Šafr. 
Kavárna by se tak měla stát v Náchodě 
jakousi komorní scénou. Navíc by měla 
díky svému formátu, neotřelému interi-
éru a umístění nedaleko Jiráskova gym-
názia v Komenského ulici (vedle obchodu 
Dohajan) oslovit i studenty. 
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Historické veřejné stavby
10. Budovy okresního úřadu čp. 665 a okresního soudu čp. 1303

V letech 1849–1850 byla v rakouské monarchii provedena roz-
sáhlá reforma veřejné správy, která mj. zrušila dosavadní pan-
ství a nově zřídila správní okresy. 

Město Náchod bylo přiřazeno pod politický okres Nové Město 
nad Metují a teprve díky rozvoji průmyslu a vzrůstu počtu oby-
vatel zde bylo k 1. 10. 1899 zřízeno nové c. k. okresní hejtman-
ství. Městské zastupitelstvo muselo zároveň provizorně zajistit 
potřebné úřední místnosti v Doctorově domě čp. 65 na náměs-
tí, platit z nich nájem a zavázat se, že do pěti let na vlastní ná-
klady zřídí trvalé sídlo úřadu. Přes časté urgence se městu daři-
lo tuto lhůtu prodlužovat s poukazem na nedostatek finančních 
prostředků, způsobený vysokými investicemi (školní budovy, re-
álka, radnice). Teprve po intenzivních jednáních, vedených od  
r. 1908 starostou JUDr. Josefem Čížkem, se podařilo v roce 1916 
uzavřít smlouvu mezi státem a městem, podle níž vystaví no-
vou budovu stát a město po jejím dokončení bude platit ročně 
8 tisíc korun po dobu 25 let. Další přípravy však přerušily teh-
dejší válečné události.

Kritická situace s umístěním nyní 
již okresní správy politické se zača-
la řešit až po vzniku československé-
ho státu. Zásluhou tehdejšího okres-
ního hejtmana JUDr. Otakara Bayera 
(1871–1954) bylo dosaženo situace, že 
Ministerstvo veřejných prací nařídilo 
21. 9. 1920 přípravné jednání ohledně 
novostavby nové úřední budovy. Bylo 
vybráno staveniště – pozemek Čeň-
ka Maršíka na nábřeží u mostu „Ello-
vých“ (dnes Denisovo nábřeží), které 
zakoupilo 3. 11. 1922 město a násled-
ně darovalo státu. Projekt nové budo-
vy okresní správy politické a soused-
ní vily pro okresního hejtmana byl již 
v dubnu 1922 zadán známému archi-
tektu Milanu Babuškovi (1884–1953), 
který první verzi plánů vypracoval 
v červenci 1922. Po schvalovacím ří-
zení a vypracování definitivních plá-
nů se dne 9. 1. 1923 konala stavební 
komise a 10. 3. 1923 bylo vydáno sta-
vební povolení. Provedení stavby bylo 
zadáno architektu Čeňku O. Staňkovi z Vysokého Mýta, který 
zahájil stavbu 21. 3. 1923. Stavba byla dokončena až k datu 1. 7. 
1925 a následně (6. 8.) kolaudována pod čp. 665. 

Nově postavená asymetrická dvoupatrová úřední budova 
s valbovou střechou se otevírá do parčíku směrem k centru měs-
ta hlavním průčelím, které je na západní straně zakončeno před-
sazeným rizalitem vrcholícím trojúhelným antikizujícím štítem 
s reliéfem českého lva. V druhém patře je rizalit zdůrazněn vyso-
kými půlkruhem zakončenými okny, v přízemí s pásovou bosáží, 
které spočívá na kamenném soklu, je hlavní vchod. Za ním je na-
pravo dvouramenné mohutné schodiště umístěné ve zvláštním 
rizalitu. Fasády jsou v prvním patře zdobeny výraznými nado-
kenními volutovými římsami, v přízemí segmentem sklenutý-
mi okny, stavba vrcholí mohutnou konzolovou korunní římsou, 
což vše odkazuje ke klasicistní architektuře a dodává stavbě dů-
ležitost a jistou monumentálnost. Přízemí sloužilo jako četnická 
stanice a sídlo okresního četnického velitele, v 1. patře byly or-
dinace a kanceláře okresního lékaře a zvěrolékaře, písárny, vý-
pravna a spisovna, v 2. patře sídlil okresní hejtman se svou kan-
celáří, okresní školský výbor a byla zde zasedací síň. 

Součástí stavby byla i sousední vila pro okresního hejtmana 
čp. 666. Stojí uprostřed zahrady, na obdélném základu, je pří-

zemní, zastřešená vysokou mansardovou střechou s obytným 
podkrovím. Za okupace byla i tato vila přeměněna na kancelá-
ře, protože se značně rozrostla agenda a stoupl počet úředníků. 
Dnes je objekt v soukromém vlastnictví.

Po přesunutí okresního úřadu do nové budovy v r. 1941 sem 
(čp. 665) byly umístěny úřadovny berní správy a berního úřadu, 
po r. 1945 zde působil finanční referát Okresního národního vý-
boru Náchod. V r. 1950 byla budova předána do správy Okres-
ního ústavu národního zdraví v Náchodě, který zde po dílčích 
adaptacích v r. 1953 umístil zdravotní středisko. Tomuto účelu, 
dnes jako ordinace soukromých lékařů, slouží budova dodnes. 

V ještě horší situaci se nacházel zdejší okresní soud, zřízený již 
v r. 1850 a sídlící ve staré radnici čp. 1. Nejen místní veřejnosti 
byly známy informace o nevyhovující prostorové a technické si-
tuaci budovy, katastrofální poměry na náchodském soudu dva-
krát (v květnu 1930 a znovu v únoru 1935) interpeloval v posla-
necké sněmovně Národního shromáždění ČSR poslanec národně 
socialistické strany Josef Stejskal (1891–1942).

Ovšem technické řešení se díky 
hospodářské krizi ještě více protáh-
lo a soud si musel pro svou činnost 
pronajmout několik místností v tzv. 
Okresním domě na Husově náměs-
tí (čp. 698). Původně bylo uvažová-
no o novostavbě soudní budovy sou-
časně s budovou okresního úřadu 
na místě dnešní střední stavební ško-
ly, ze záměru však sešlo. Minister-
stvo spravedlnosti samotnou realizaci 
stavby odkládalo z finančních důvo-
dů. Ačkoliv staveniště bylo vybráno již  
v r. 1935 v nově zřizované ulici Na Lu-
kách (dnes Palachova), v květnu 1936 
vypracoval významný královéhra-
decký architekt Jan Rejchl (1899–
1985) plány novostavby v režii státu 
a v září 1936 se konala stavební komi-
se, k výkupu pozemků došlo až v dub-
nu 1938. Poté byla stavba, určená pro 
okresní soud a finanční úřady, zahá-
jena a vzdor bouřlivým politickým 
událostem dokončena v červnu 1939. 

Od 7. 7. 1939 se do prvního a druhého patra stěhovala z Faltova 
domu v Komenského ul. berní správa, následována berním úřa-
dem, katastrálním měřickým úřadem a důchodkovým kontrol-
ním úřadem (dnes celní úřad). Až od 25. 9. se do přízemí a čás-
ti 1. patra postupně přesunul okresní soud, pod který patřila 
i věznice zaujímající celé východní křídlo budovy. Rozsáhlá stav-
ba se skládala ze tří křídel na půdorysu protáhlého písmene U. 
Obě boční křídla zůstala jednopatrová, naopak jižní křídlo bylo 
dvoupatrové o 21 okenních osách. Hlavní fasády jsou vertikálně 
členěny výraznými lizénami, celek je kryt valbovými střechami. 

Finanční úřady ovšem v nové budově dlouho nezůstaly. V prů-
běhu kruté zimy 1941 zamrzl v budově okresního úřadu (čp. 665) 
vodovod a celou budovou se šířil zápach ze záchodů. Údajně z to-
hoto důvodu se většina úřadu na příkaz německého okresního 
hejtmana Mahnkeho nastěhovala do nových prostor finančních 
úřadů (čp. 1030), které se musely přesunout na místo okresního 
úřadu. Zabrané prostory si – i přes protesty poválečného minis-
terstva financí – ponechal i nově vytvořený okresní národní vý-
bor, do jehož vlastnictví budova připadla. Tento stav skončil až 
zrušením obnoveného okresního úřadu k 31. 12. 2002. Budova je 
nyní ve vlastnictví města, ale zřejmě jen dočasně. 

PhDr. Jaroslav Čáp – Mgr. Jan Čížek
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Pojmem „First Responder“ obecně 
označujeme člověka, který je schopen re-
alizovat rychlý zásah u osoby v přímém 
ohrožení života. Královéhradečtí záchra-
náři usilují o co nejrychlejší dostupnost 
kvalitní první pomoci a již druhým ro-
kem budují síť těchto tzv. First Respon-
derů – spolupracovníků z řad složek IZS 
ale i laiků, kteří jsou schopni zasáhnout 
díky místní příslušnosti mnohem dří-
ve, než může na místo dojet posádka zá-
chranné služby. A právě zkušenosti s na-
sazováním First Responderů stály u zrodu 
myšlenky využít k jejich rychlejší aktiva-
ci mobilní technologie. Výsledkem je zce-
la nová aplikace – krizový informační svo-
lávací systém, systém hromadné aktivace 
první pomoci. Pokud dispečer záchranné 
služby přijme výzvu a zadá místo udá-
losti, program sám ihned najde nejbližší 
First Respondery a na případ je upozor-
ní. K fungování systému stačí mít pouze 
chytrý mobilní telefon se staženou zmí-
něnou aplikací.

Z důvodu dlouhodobého nerespekto-
vání dopravní značky vyznačující pěší 
zónu a tím porušování pravidel silniční-
ho provozu v ulici Kamenice, a také na zá-
kladě statistiky pohybu vozidel v těchto 
místech, rozhodlo vedení města Nácho-
da o opětovném nainstalování výsuvné-
ho sloupku v místě výjezdu z ulice Kame-
nice do okružní křižovatky u Itálie.

„Pěší zónou denně projede 40–60 vozidel, 
a to už je opravdu vysoké číslo a chodci si 
často na tento stav stěžovali. Věřím, že toto 
opatření a důsledná kontrola silničního pro-
vozu v ulici Kamenice za využití i městského 
kamerového systému situaci zlepší,“ vysvět-
lil starosta Náchoda Jan Birke.

First Responder  Pro zařazení do systému First Respon-
derů je potřeba prokázat odborné znalos-
ti poskytování první pomoci a absolvovat 
příslušný kurs organizovaný záchrannou 
službou. Právě tohoto kursu se v polovině 
října zúčastnilo i osm strážníků Městské 
policie Náchod, kteří budou do systému 
brzy zařazeni. Obě vozidla městské poli-
cie byla vybavena přenosnými defibrilá-
tory a vyškolení strážníci jsou na základě 
požadavku záchranné služby schopni po-
skytnout první pomoc člověku v přímém 
ohrožení života do příjezdu záchranné 
služby.

Provoz na pěší zóně Kamenice v Náchodě 
bude regulován výsuvným sloupkem

„Obchody pak bude možné zásobovat pou-
ze v době od 17.00 do 10.00 hodin. Sloupek 
bude v tuto dobu zasunutý a nebude pře-
kážet. V následujících dnech osobně všech-
ny obchodníky a podnikatele v ulici Kameni-
ce navštívím a seznámím je se staronovými 
pravidly, aby mohli upozornit všechny své 
dodavatele včetně řidičů přepravních slu-
žeb,“ uvedl velitel Městské policie Náchod 
Petr Valica.

Zásobování v ulici Kamenice je povole-
no pro č. p. 112, 144, 118, 145, 131 17–10. 
V naléhavých případech (havárie, poru-
chy, atd.) bude třeba řešit provoz předcho-
zí domluvou se strážníky městské policie.

– kontaktní údaje 
– adresu, telefon, příp. e-mail,
– jména a adresy osob, které budou kom-
postér využívat (osoby ve společné do-
mácnosti, obyvatelé sousedních nemo-
vitostí apod.). 
Žádosti budou přijímány od pondělí 

13. 11. 2017, formulář žádosti je možno vy-
zvednout na odboru životního prostředí, 
popř. stáhnout z webových stránek Měs-
ta Náchod (http://mestonachod.cz/mestsky-
-urad/formulare/#zp - Sekce životní prostře-
dí, 9. Ostatní).

Žádost je možno podat jakýmkoliv ofi-
ciálním způsobem, tj. písemně poštou či 
na podatelně, nebo elektronicky datovou 
schránkou či el. poštou (s ověřeným el. 
podpisem) na adresu podatelna@mesto-
nachod.cz

2) zájemce uzavře s Městem Náchod 
příslušnou smlouvu o výpůjčce kompo-
stéru.

Kompostéry jsou určeny prioritně pro 
občany příměstských částí Babí, Dobro-
šov, Jizbice, Lipí, Malé Poříčí a Pavlišov, 
kde nejsou rozmístěny hnědé nádoby na 
svoz bioodpadu. Při předávání komposté-
rů do výpůjčky bude zohledňováno pořa-
dí došlých žádostí a počet osob užívajících 
kompostér, a to až do vyčerpání zásob. Na 
uzavření smlouvy o výpůjčce kompostéru 
není právní nárok. 

Ing. Jan Čtvrtečka, místostarosta města

Město Náchod nabízí 
občanům kompostéry

Od 25. září probíhala druhá etapa opra-
vy chodníku a komunikace v ulici Jirásko-
va. Na straně obytných domů byl opraven 
nevyhovující chodník z betonových dlaž-
dic a dlažba byla nahrazena novou zám-
kovou dlažbou včetně podkladních vrstev 
a nových obrubníků. Opravu chodníku 
za 521 tis. Kč provedla firma Silvagro, 
s.r.o., Zábrodí. Opravu komunikace a po-
ložení nového asfaltového povrchu za 640 
tisíc korun realizovala firma Strabag, a. s. 

Nový chodník 
a komunikace 
v Jiráskově ulici

Město Náchod zakoupilo v rámci pro-
jektu „Nakládání s BRO – kompostová-
ní“ kompostéry o objemu 700 l určené ke 
kompostování komunálního biologické-
ho odpadu. 

Město Náchod tímto občanům města 
nabízí bezplatné zapůjčení těchto kompo-
stérů při splnění následujících podmínek:

1) zájemce podá žádost o zapůjčení kom-
postéru, ve které uvede:
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Rekonstrukce chodníků na ulicích Pražská, Běloveská a Polská v Náchodě  

V létě loňského roku byla zahájena I. etapa prací spočívajících v rekonstrukci chodníkových 

ploch, nástupišť veřejné dopravy a úpravě sjezdů včetně kompletní rekonstrukce veřejného 

osvětlení v ulicích Pražská, Běloveská a Polská s cílem zajistit bezpečný přesun chodců podél 

významné frekventované mezinárodní silnice na jejím průtahu Náchodem. Zhotovitelem prací 

v objemu cca 10 mil. Kč vč. DPH je firma SOVIS CZ, a.s. z Hradce Králové. 

Z důvodu nutnosti koordinace stavebních prací se stavbou I/33 Náchod – II.etapa 

rekonstrukce silnice v úseku 6,480 – 39,920, investora Ředitelství silnic a dálnic ČR, dochází 

k dokončení prací na chodnících a veřejném osvětlení v úseku u Ameteku v letošním roce. 

Práce na chodnících a veřejném osvětlení spadající do I. etapy budou dokončeny v květnu 

2017. 

Projekt „Rekonstrukce chodníků a zřízení cyklistických pruhů na ulicích Českoskalická, 

Pražská v Náchodě - I. etapa“, CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000895 je spolufinancovaný z 

prostředků Evropské unie – Evropského fondu pro regionální rozvoj a ze státního rozpočtu 

ČR prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu. 

Divadelní sezona je v plném proudu, 
a proto bychom vás rádi upozornili, že 
v Městském informačním centru v Nácho-
dě můžete zakoupit vstupenky na různé 
kulturní, společenské a sportovní akce 
nejenom do samotného Náchoda, ale 
i na některé události do okolních měst. 
Rovněž prodáváme lístky na akce kona-
né po celé republice včetně pražských di-
vadelních scén a muzikálů. Konkrétně se 
jedná o tyto rezervační a prodejní portá-
ly: Beránek Náchod, Kupvstupenku.cz (Ná-
chodský swing), Kolárovo divadlo v Polici 
nad Metují, Divadlo J. K. Tyla v Červeném 
Kostelci, Ticketportal a Ticket Art. Samo-
zřejmostí je možnost platby za vstupenky 
bezhotovostně. 

Od pondělí 6. listopadu 2017 začíná 
předprodej na akce konané v Městském 
divadle Dr. J. Čížka v Náchodě, kterými 
můžete potěšit své blízké jako dárek: 

 IVO ŠMOLDAS + ANTIKVARTET DUŠA-
NA VANČURY – 24. 1. 2018

 MALINA BROTHERS – 25. 2. 2018
 JAKUB SMOLÍK s kapelou – 21. 3. 2018 
 ČECHOMOR – 19. 4. 2018
 THE BACKWARDS – BEATLES REVIVAL 
– 24. 4. 2018
Ve středu 3. ledna 2018 v 19.00 hodin 

do náchodského Beránku zavítá Divadlo 
Járy Cimrmana s představením AKT. Před-
prodej bude zahájen v pondělí 13. listo-
padu 2017.

Z dalších divadelních scén prodáváme 
lístky na tyto akce:

 Laco Deczi & Celula New York – 3. 11. 
2017, Police nad Metují

 Dívčí válka – 22. 11. 2017, Červený Kos-
telec

 Můj báječný rozvod – 1. 12. 2017, Poli-
ce nad Metují

 Věra Martinová – 15. 12. 2017, Červe-
ný Kostelec
Pokud si přejete být informováni o ak-

tuálním kulturním dění i zahájení před-
prodejů, stačí se zastavit v našem infor-
mačním centru na Masarykově náměstí 
v budově staré radnice nebo zaslat žádost 
na infocentrum@mestonachod.cz a nahlá-
sit Vaši e-mailovou adresu. Aktivní jsme 
také na facebookovém profilu na www.
facebook.com/micnachod. 

Ve středu 18. října 2017 se za účasti ve-
dení města Náchoda a dodavatele stav-
by firmy MOVIS Hronov, s.r.o., slavnostně 
otevřela budova bývalé školy v příměst-
ské části Lipí po rozsáhlé rekonstrukci 
a zateplení. Symbolicky tak představitelé 
města předali do rukou obyvatel místní 
části Lipí prostory, které budou moci vy-
užívat ke společnému setkávání.

„Budova bývalé školy prošla celkovou re-
konstrukcí za bezmála 4,5 milionu korun, 
z čehož necelý milion pokryje dotace,“ upřes-
nil starosta Jan Birke a dodal: „Díky této 
investici byla provedena také změna v uží-
vání části objektu a původní sklad hasičů 
bude nyní možné využívat např. jako roz-
cvičovnu nebo místnost pro schůzky míst-
ních obyvatel.“ 

Během rekonstrukce byly provedeny 
stavební úpravy sociálních zařízení včet-
ně rekonstrukce rozvodů zdravotní tech-
niky a elektroinstalace a rozvod plynu 
k novým plynovým kondenzačním kot-
lům, které jsou zdrojem tepla pro nové 
ústřední vytápění celého objektu. Vidi-
telnou proměnou je zateplení fasády ob-

Budova bývalé školy na Lipí 
bude po rozsáhlé rekonstrukci a zateplení 
sloužit obyvatelům této příměstské části

jektu včetně výměny oken a dveří, za-
teplení půdního prostoru, nová střešní 
krytina. Celý objekt byl rovněž podřezán 
s následným vložením izolace proti zem-
ní vlhkosti.

Zateplení objektu č.p. 93 Lipí u Náchoda, 
číslo projektu CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/000
1529, je spolufinancováno z prostředků Ev-
ropské unie – Fondu soudržnosti prostřed-
nictvím Operačního programu Životní pro-
středí 2014–2020.

V polovině letošního roku bylo zaháje-
no zpracování dvou územních studií. 

Územní studie krajiny správního obvo-
du ORP Náchod řeší území celého správ-
ního obvodu obce s rozšířenou působ-
ností Náchod, který se skládá z 36 obcí. 
V současné době neexistuje žádný ucele-
ný průzkum volné krajiny pro celé úze-
mí ORP Náchod, ani studie životního pro-
středí mimo zastavěné části obci, kterými 
by byly řešeny návaznosti volné krajiny 
mezi obcemi. Část území spadá do chrá-
něné krajinné oblasti Broumovsko, pro 
kterou je zpracována samostatná studie, 
která je však zaměřena pouze na životní 
prostředí a neřeší návaznosti a komplex-
nost potřeb člověka v krajině.

Cílem pořízení územní studie krajiny 
ORP Náchod je vytvořit odborný komplex-
ní dokument umožňující koncepční více-
oborový přístup k řešení krajiny zejména 
v nezastavěném území s využitím koordi-
nační úlohy územního plánování.

Zhotovitelem této studie je společnost 
Ekola group, spol. s.r.o. Praha, náklady 
na zhotovení studie činí cca 1.800.000 Kč 
vč. DPH. Územní studie by měla být do-
končena do konce roku konce září 2019.

Územní studie veřejného prostranství 
„Nad nemocnicí“ řeší území v k.ú. Ná-
chod, k.ú. Staré Město nad Metují (loka-
lity Z/21n, Z9/sm a P13/n + koridor ZDk4 
Územního plánu Náchod).

Územní studie
V Územním plánu města Náchod je vy-

mezena zastavitelná plocha značného 
rozsahu, součástí které je i návrh nového 
obytného celku nad areálem nemocnice. 
Účelem územní studie je definovat umís-
tění veřejných prostranství a jejich vaz-
by na veřejnou infrastrukturu – zejmé-
na dopravní a technickou a stanovit jejich 
jednotlivé funkce, provozní a kompozič-
ní vazby a systém zeleně včetně prově-
ření variant návrhu veřejných prostran-
ství. V návaznosti na řešení veřejných 
prostranství bude stanovena urbanistic-
ká koncepce celého řešeného území v sou-
ladu s územním plánem.

Cílem pořízení územní studie je vyme-
zit veřejné prostranství pro vybrané úze-
mí a získat dokument podmiňující rozho-
dování v daném území.

Zhotovitelem této studie je Ing. Edu-
ard Žaluda, Praha, náklady na zhotovení 
studie činí cca 300.000 Kč vč. DPH. Územ-
ní studie by měla být dokončena do kon-
ce roku 2018.

Projekt „Územní studie – město Ná-
chod“, registrovaný pod číslem CZ.06.3
.72/0.0/0.0/15_012/0004824, je spolufi-
nancovaný z prostředků Evropské unie 
– Evropského fondu pro regionální roz-
voj a ze státního rozpočtu ČR prostřednic-
tvím Integrovaného regionálního operač-
ního programu.
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www.mestonachod.cz

www.nabytek-polo.cz

POLO NÁCHOD  s.r.o

Na Písníku 206 - Náchod

tel.: 491 427 748
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POLO NÁCHOD s.r.o.
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Rádi bychom vám představili 

 
 
 
 
 

 
Už po vstupu o kilo lehčí!  

 
www.primafit.cz 
e-mail: primafit@seznam.cz 
Hurdálkova 206, Náchod 
(naproti kinu Vesmír) 
 
Nabízíme: kurzy i jednotlivé hodiny 

 fitdance, latino dance, 
 bodyform, pilates, bodypump, 
 cardiobox, hiit, aero p-class 
 zdravotní rehabilitační cvičení, 
 plesové taneční resuscitace 
 kroužky pro děti:  

fitdance; základy gymnastiky 
 soukromé individuální i skupinové hodiny a další 
 cíleně zaměřené tréninky pro dětské sportovní kluby 

 
 

Bližší informace: www.primafit.cz 
přihlášky: primafit@seznam.cz nebo na tel. č.: 604450131 

 
těší se na vás 

Monika Bohuňková 
absolventka fakulty tělesné kultury UP v Olomouci, 

sportovní gymnastka, tanečnice s mezinárodní taneční třídou 
v latinsko-amerických tancích a skupiny „A“ v tancích standardních, 

vítězka republikové soutěže aerobic masterclass… 

kurzy i jednotlivé hodiny

Pozice vyžaduje velmi dobré zvládnu� technologie výrob-
ních linek a vedení čtyřčlenného týmu. Uvedena je hrubá 
mzda včetně benefitů po zapracování, tří nebo čtyřsměnný 
provoz v Červeném Kostelci.

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

Koordinátor - seřizovač.
Nástupní mzda 35 000 Kč

Cílová mzda 45 000 až 50 000 Kč 

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

 

nabízí rozvoz obědů
www.rozvozspecialit.cz

tel.: 603 422 845
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CO SE DĚJE 
NA KOMENDĚ

   Zprávičky 
 z Masaryčky

Naše bylinková zahrádka
Ve spolupráci s Městem Náchod byla 

za budovou ZŠ TGM. vytvořena bylinko-
vá zahrada. Její vznik nebyl úplně snad-
ný, část pozemku musela projít četnými 
terénními úpravami, přibyl chodník spo-
jující obě části zahrady. V rámci společ-
ného projektu pak Město Náchod zajis-
tilo osazení části zahrady nejrůznějšími 
bylinami. Zbývající rostlinky pak dodali 
žáci, kteří při hodinách pracovních čin-
ností prošli okolí našeho města a vyryli 
třeba smetánku lékařskou, křen, lesní ja-
hody apod.

Na záhonech lze nalézt na 90 druhů by-
lin a rostlin – přes ty známé, které zastu-
puje např. máta, šalvěj, meduňka, mate-
řídouška – až po rostliny mezi laiky spíše 
„méně“ známé – třapatka nachová, par-
cha, kvikva.

U každé rostliny je cedulka s jejím jmé-
nem, nechybí ani latinské označení, pří-
padně zajímavosti, nezbytností je foto-
grafie rostliny či její obrázek namalovaný 
dětmi při výtvarné výchově.

Adaptační pobyt 6.A a 6.B
 V Deštném v Orlických horách nastal 

velký neklid. V září, konkrétně 11., se vy-
daly třídy 6.A a 6.B na třídenní adaptační 
pobyt. Obě třídy se moc těšily.

 Na chatu Radost jsme dorazili autobu-
sem. Čekaly nás pěkné pokoje. Po obědě 
jsme si vyráběli sádrové masky na obliče-
je a na ruce. Bylo to super. Večer jsme tan-
čili na diskotéce.

 Druhý den jsme šli do lanového cent-
ra. Po návratu jsme vytvářeli lesní vůně 
a třídní mandaly. Večer byla stezka odva-
hy s různými úkoly.

 Třetí den jsme, jako i v předchozích 
dnech, hráli různé hry, abychom se lépe 
poznali. Odpoledne jsme jeli domů.

 Měli jsme tam trampolínu, bazén, ku-
lečník, pingpongový stůl, ohromnou jídel-
nu, hřiště. Moc se nám tam líbilo, užili 
jsme si to.                                          Žáci 6.A

Pozvánka žáků 4. tříd 
 Letošní rok je pro městečko Červený 

Kostelec důvodem k velké oslavě. Připomí-
ná si totiž 180. výročí pobytu spisovatel-
ky Boženy Němcové. Domek čp. 127, kde 
po svatbě manželé Němcovi krátce byd-
leli, brzy zaplní hrdinové jejích nesmrtel-
ných pohádek. Najdete zde např. Sluneč-
níka, Měsíčníka a Větrníka a princezny, 
které se za ně provdaly, Dvanáct měsíč-
ků, Lucipera, Čerta a Káču či Vodní paní. 

 Obrázky postaviček ze spisovatelčin 
nejproslulejších pohádek jsou dílem ta-
lentovaných žáků současných 4. tříd ZŠ 
TGM Náchod. Vznikly na sklonku minulé-
ho školního roku 2016/17 v hodinách vý-
tvarné výchovy pod vedením Mgr. Aleny 
Křivské, která tento předmět v obou teh-
dejších 3. třídách vyučovala. 

 Slavnostní vernisáž výstavy za účas-
ti zmíněné vyučující a některých malých 
výtvarníků se uskuteční dne 30. listopadu 
2017 v 16:00 hodin v Domku Boženy Něm-
cové v Červeném Kostelci. Výstava potrvá 
do 10. 12. 2017. Svými pracemi se autoři 
zapojí také do 11. ročníku tradiční červe-
nokostelecké regionální soutěže Děti rod-
nému kraji věnované tentokrát právě 180. 
výročí pobytu Boženy Němcové v Červe-
ném Kostelci, ale i v celém našem kraji. 

  Přijďte se podívat. Srdečně Vás zveme!
Žáci 4. A a 4. B 

se svými třídními učitelkami

Zajímavostí je rovněž tzv.“hmyzí do-
meček“, který ještě není úplně hotový, 
ale přípravy na jeho realizaci jsou v pl-
ném proudu.

Bylinková zahrada bude využívána při 
hodinách přírodovědy na 1. stupni, zaví-
tají sem žáci i při výuce biologie a samo-
zřejmě i při pracovních činnostech. Za-
hrádka vznikla v době, která pěstování 
bylinek přeje. Mnohé děti je znají z kvě-
tináčů, které zdobí ne jednu kuchyňskou 
linku v českých domácnostech. Zdá se, že 
i dříve populární zahrádkaření se rovněž 
vrací, a tak děti budou vědět, jak je tře-
ba o záhony pečovat, která rostlina potře-
buje spíše slunečné místo a které je lépe 
ve stínu, kterou je třeba zalévat více.

S podzimem se některé rostliny ode-
bírají k odpočinku, zahrádku bude třeba 
připravit na zimu, aby všechno zase s ja-
rem vykvetlo.          Mgr. Monika Patzáková

Výstava k 120. výročí 
založení naší školy

 V pondělí 18. 9. 2017 byla vernisáží 
zahájena výstava naší školy. V městské 
knihovně se sešli zástupci MěÚ a knihov-
ny, učitelé, žáci i jejich rodiče, aby se zú-
častnili slavnostního zahájení výstavy, 
která byla součástí oslav 120 let Základní 
školy Komenského v Náchodě. Návštěvní-
ci mohli vidět ukázky různých projektů, 
akcí, aktivit a prací žáků i pedagogů naší 
školy. Součástí expozice byla i prezentace 
školního pozemku.

Školní pozemek
 V září jsme se vydali na podzimní vý-

pravu na školní pozemek. Navázali jsme 
tak na naše výpravy – jarní a letní – v prv-
ní třídě. Pozorujeme, jak se příroda mění 
v různých ročních obdobích. Získáváme 
nové poznatky a zkušenosti. Velkým pře-
kvapením bylo zjištění, kolik různých 
druhů hub roste v areálu našeho školní-
ho pozemku. Výpravy za poznáním nás 
baví a už se těšíme na výpravu v zimě. 

Mgr. J. Komárková a žáci II.B

 Vzhůru za zvířátky!
 Ve čtvrtek 21. 9. se třídy III.B a III.C vy-

pravily do Broumova na farmu WENET. 
Z Náchoda jsme vyrazili vlakem a už 

cesta byla báječný zážitek. Stejně jsme 
se ale těšili na domácí a exotická zvířa-
ta, která na farmě chovají. Ve WENETU 
nás velmi srdečně přivítali a hned jsme 
vyrazili na obhlídku farmy. Moc se nám 
mj. líbili „chlupaté“ slepice, obrovští ho-
lubi, ovce, kozy, černé labutě, ale nejvíc 
jsme si užili krmení velbloudů. Byli jsme 
nadšeni, že jsme mohli do ohrady k os-
lům a k lamám, kterým podávaná mrk-
vička móóóc chutnala. To bylo fakt bájo. 
Na závěr naší návštěvy jsme snědli svači-
ny, které nám maminky připravily a moh-
li jsme si i opéct buřtíky na ohni. Před 
odchodem jsme si koupili suvenýry, které 
nám návštěvu WENETU budou připomí-
nat. Mgr. I. Prouzová, Mgr. R. Macháňová

 
Zlatý oříšek

 V neděli 8. října 2017 se konalo v Han-
kově domě ve Dvoře Králové n. Labem 
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ZŠ PLHOV

PrŠ, ZŠ a MŠ J. ZEMANA

krajské finále soutěže talentovaných dětí 
ZLATÝ OŘÍŠEK. Mezi patnáctkou finalistů 
představila svoje úspěchy v oblasti biolo-
gie i naše žákyně VIII.D B. Reslová. Na vy-
hlašování největších talentů Královéhra-
deckého kraje ji doprovodila i spolužačka 
K. Holubová, která za své gymnastické vy-
stoupení získala třetí místo v ceně divá-
ků. Gratulujeme a přejeme hodně dalších 
úspěchů!                         Mgr. I. Šimurdová

Školní družina
Bruslení

 Již tradičně jsme zahájili bruslení 
na zimním stadionu pro prvňáčky. Děti 
si tak mohou každou středu užít hodin-
ku na ledě.
Halloween v ŠD

 Podzimní čas a sychravé počasí nás 
letos zaskočilo daleko dříve. Ale to nám 
v ŠD vůbec nevadilo a deštivé počasí jsme 
využili k dlabání a zdobení dýně. Do prá-
ce se s chutí postupně pustily všechny 
děti a výsledek naší práce byl velmi zda-
řilý. Ozdobená dýně nám krášlí prostředí 
herny.               J. Reslová 
Pohár starostů 2017

 3. října proběhla na dopravním hři-
šti v Náchodě soutěž Pohár starostů.
Družstvo ve složení M. Hanuš, B. Ho-
molková (V.A), M. Šmejdová a J. Jireček  
(V.B) obsadilo pěkné 6. místo z dvaceti pří-
tomných družstev. Skvělý výkon podala 
Barča Homolková.

Poznávací zájezd do Anglie 
 1. 10. 2017 se 40 žáků z 9. tříd vyda-

lo na studijně – poznávací zájezd do Ang-
lie. Cílem bylo poznat hlavní město Lon-
dýn a navštívit města Windsor a Oxford.

 První den v Londýně patřil prohlídce 
zajímavých míst a významných památek 
– vyhlídkového kola London Eye, budov 
Parlamentu, Westminsterského opatství, 
královského sídla Buckingham Palace, ná-
městí Picadilly a Trafalgar. Nemohla chybět 
ani Čínská čtvrť a zastávka na nákup suve-
nýrů. Prohlídku města jsme zakončili v Pří-
rodovědném muzeu, kde jsme mohli mimo 
jiné shlédnout sbírku koster dinosaurů 
nebo expozici simulující zemětřesení. 

Ubytováni jsme byli v hostitelských ro-
dinách. Žáci si tak mohli procvičit anglič-
tinu a poznat anglické prostředí.

 Následující den nám přálo počasí. Na-
vštívili jsme malebné městečko Windsor, 
kde se nachází rezidence královské rodi-
ny a univerzitní město Oxford. Nejzajíma-
vější byla prohlídka koleje Christ Church 

College s jídelnou, kterou známe z filmu 
Harry Potter. Oxford nás všechny okouz-
lil svojí atmosférou i nádherou staroby-
lých budov.

 Poslední den jsme opět strávili v hlav-
ním městě. Viděli jsme katedrálu sv. Pavla 
a oblast výškových budov City. Milým pře-
kvapením pro nás byla možnost pohledu 
na Londýn z výšky 160 metrů z mrakodra-
pu přezdívaného Walkie Talkie neboli Vy-
sílačka. Na střeše mrakodrapu jsme také 
obdivovali překrásnou tropickou zahradu 
Sky Garden. Poté jsme pokračovali k pev-
nosti Tower. Při prohlídce slavného zve-
dacího mostu Tower Bridge jsme poznali 
historii stavby mostu, prošli se výškový-
mi lávkami s částečně prosklenou podla-
hou a viděli i původní parní strojovnu. 
Odpoledne jsme se přesunuli lodí po řece 
Temži do oblasti Greenwich. Prohléd-
li si kdysi nejrychlejší plachetnici Cutty 
Sark a prošli se parkem ke Královské ob-
servatoři s nultým poledníkem. Úchvat-
ný pohled na Londýn zakončil návštěvu 
hlavního města a večer jsme se opět pod-
mořským tunelem vraceli domů.

 Poznávací zájezd se vydařil. Žáci vidě-
li mnoho památek, dozvěděli se nové in-
formace a poznali život v anglických ro-
dinách. Především si ale přivezli spoustu 
nezapomenutelných zážitků.

Mgr. D. Pavlová

Cirkus Happy Kids v Náchodě na Plhově
Počátkem října žila plhovská ško-

la cirkusem. 152 dětí se aktivně zapoji-
lo do projektu „dětský cirkus“. Za tři dny 
s nimi cirkusáci – pedagogové z cirkusu 
Happy Kids nacvičili program pro veřej-
nost. Ve dvou vystoupeních pro veřejnost 
se představili téměř třem stovkám rodi-
čů, prarodičů, přátel. Takto popsali pro-
jekt dva žáci 8.A třídy plhovské školy:

Cirkus Happy Kids
Cirkus Happy Kids umožňuje dětem 

stát se hvězdou manéže. Vaše děti si mů-
žou vyzkoušet být klaunem, akrobatem, 
žonglérem… První týden v říjnu navštívi-
li základní školu na Plhově.

Vše začíná stavbou stanu v neděli. 
V pondělí se koná představení trenérů 
a další den se už trénuje. Vše končí vy-
stoupením pro školu ve čtvrtek v 10 hodin 
a pro veřejnost ve čtvrtek a v pátek večer 

v 17 hodin. Do projektu se nepřihlásili jen 
sportovci, ale také nesportovci. Když jsem 
na vlastní oči viděla v pátek představení, 
tak jsem neměla slov. Bylo úžasné vidět 
děti, jak se vše rychle a nádherně nauči-
ly. Byla to pro ně velká zkušenost a trošku 
jim i závidím.                    Tereza Lukášová

Cirkus ve škole
První říjnový týden byl v plhovské ško-

le cirkus Happy Kids. Celým program nás 
provázel medvídek Happy. Svým putová-
ním nás zavedl do různých zemí světa. 
Nejvíc se mi líbila Amerika, protože tam 
bylo nejvíce různých vystoupení. 

Já sám jsem na jednom z těch vystou-
pení účinkoval. Bylo to cvičení na visuté 
hrazdě. Nejvíce se mi líbilo, když jsem se 
držel hrazdy pouze nohama, hlavu, trup 
i ruce jsem měl ve vzduchu.

Celý projekt mě moc nadchl, protože to 
bylo nejen při zkouškách, ale i během ce-
lého týdne příjemné zpestření.

Martin Hanuš

Drakiáda na babí
Na konci září pořádala ŠD při ZŠ Ná-

chod – Pavlišovská ul. tradiční podzim-
ní soutěž v pouštění draků. Jsme rádi, že 
nám posledních pár let v tento den poča-
sí přeje, ale tentokrát i parádně foukalo! 
Děti si tak mohly naplno užít dračí odpo-
ledne a v závěru také pochutnat na nějaké 
té sladkosti či přímo odnést cenu za nejlé-
pe létající draky.

Děkujeme i rodičům za hojnou účast  
a pomoc s létáním :-)

 kolektiv ZŠ Náchod – Pavlišovská ul.

ZŠ BABÍ

Zemanova škola v podzimním v hávu…
Vyučování žáků v říjnu zpestřilo mno-

ho zajímavých akcí. Žáci ze speciálních 
tříd a 1.stupně ZŠ navštívili v rámci pro-
žitkové pedagogiky výstavu Ruského ma-
lířství 19. a počátku 20. století v Galerii 
výtvarného umění v Náchodě. Byl zde pro 
nás připraven edukační program „Na jed-
né lodi“, kde žáci prožili dobrodružné ces-
tování s lodním deníkem po jednotlivých 
výtvarně – vzdělávacích zastávkách. Žáci 
1.stupně ZŠ ( 4., 5. ročník) a žáci speciál-
ních tříd se opět zúčastnili výuky plavá-
ní v náchodském bazénu, kde se hravou 
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formou seznamují s různými plaveckými 
technikami. V okolí zámku, zámecké ale-
je i v Montaci probíhaly podzimní hrát-
ky: sbírali jsme přírodniny, ze kterých 
jsme pak ve škole vyráběli panáčky a jiné 
podzimní dekorace, procvičili jsme si po-
znávání stromů podle listů a plodů i po-
znávání jedlých a nejedlých hub. Mimo 
jiné jsme navštívili také výstavu hub 
v knihovně, takže na houby jsou již naše 
děti odborníci! Vybraní žáci 2.stupně re-
prezentovali naši školu na turnaji ve stol-
ním tenise v Hradci Králové. Děti v MŠ při 
oblastní nemocnici Náchod si vyrobily po-
stavičky z kukuřičného šustí a ježky ze ši-
šek. Podzimní hrátky s přírodninami si 
žáci zpestřili také básničkami a písnička-
mi s podzimní tématikou. 

Ani na našem detašovaném pracoviš-
ti v Jaroměři se nelenilo. Pod taktovkou 
pana učitele Netušila se konalo sportov-
ní dopoledne, kdy se soutěžilo v běhu, 
přenášení předmětů, ve zvládání základ-
ních technik v kopané, florbalu, háze-
né, basketbalu a stolním tenisu. Všichni 
se navzájem povzbuzovali, což přispělo 
k dobrým výkonům žáků. O konečných 
výsledcích rozhodla vzájemná zápolení 
ve vybíjené. Nejlepší žáci byli na závěr 
odměněni pěknými cenami, které věno-
valo ředitelství školy. Podnětná byla také 
exkurze všech tříd na Městský úřad v Ja-
roměři, kde se žáci dozvěděli mnoho za-
jímavého o historii Jaroměře a Josefova. 
Zpestřením vyučování byl muzikál „Ať 
žijí strašidla“, který žáci zhlédli v jaro-
měřském divadle.

 Studenti naší střední školy pod vede-
ním pana učitele Hofmana provádí v rám-
ci odborné přípravy nácvik sociálních 
dovedností. Absolvovali exkurzi na Čes-
kou poštu, kde se učili vyplňovat poda-
cí lístky a složenky, zkusili si komunikaci 
u přepážky. Společně nakupují a věnují se 
„základům gastronomie“. V rámci prak-
tických cvičení si již vyzkoušeli přípra-
vu šopského salátu, bramboráků a „číny“ 
s rýží. A musíme přiznat, že opravdu chut-
nalo…a to všem! A tak nám někdy ani ne-
vadilo, že venku prší...

Mgr. Marie Hrachovcová
učitelka PrŠ, ZŠ a MŠ J. Zemana, Náchod

Učitelé Academia Mercurii 
rozvíjeli své kompetence v zahraničí 

Academia Mercurii, soukromá střední 
škola z Náchoda, uspěla se svým projek-
tem „Rozvoj kompetencí učitelů – start 
k evropské spolupráci“ v rámci výzvy 
2017 KA1 – vzdělávací mobilita jednotliv-
ců, který je financován z prostředků pro-
jektu Erasmus+. Cílem dvouletého projek-
tu je zvýšení jazykových a metodických 
kompetencí vyučujících, kteří následně 
přenesou nově nabyté poznatky na žáky 
a tím zvýší jejich konkurenceschopnost 
při budoucím uplatnění na evropském 
trhu práce. Během letních prázdnin se 
pět pedagogů naší školy zúčastnilo dvou-
týdenních jazykových a metodických kur-
zů na Maltě, v rakouské metropoli Víd-
ni nebo ve španělském Madridu, jejichž 
součástí byl rovněž i bohatý kulturně-po-
znávací program místních atraktivit. Dal-
ší plánované mobility proběhnou následu-
jící léto.                                Mgr. Jan Šnajdr 

STAVEBKA
Žáci náchodské Stavebky 
se podílejí na modernizaci své školy

Až ukončí studium, budou studenti 
VOŠ stavební a SPŠ stavební arch. J. Letze-
la v Náchodě schopni postavit nový dům, 
opravit starší usedlost nebo modernizo-
vat interiér podle individuálního přání. 
Pro praxi jsou připravováni ve čtyřletém 
maturitním studiu v oboru Stavebnictví 
(zaměření Pozemní stavitelství, Obno-
va budov, Rozpočtování a kalkulace sta-
veb, Navrhování interiérů-design), nebo 
ve tříletých učebních oborech podporo-
vaných Královéhradeckým krajem for-
mou stipendia (Stavební klempíř, Tesař, 
Zedník, Pokrývač, Malíř, Lakýrník). Škola 
jim zajišťuje také stravování a ubytování 
ve vlastních zařízeních.

 V rámci odborného výcviku opravili 
v poslední době například oplocení u Cen-
tra odborného vzdělávání v ulici Pražská 
(financovaného z prostředků Královéhra-
deckého kraje) nebo opěrnou zeď u dí-
len odborného výcviku. Podíleli se na re-
vitalizaci zelené plochy – parku u školy 
a v září a říjnu tohoto roku využili své do-

vednosti při modernizaci prostoru škol-
ních šaten. Mimo školu naši žáci pomoh-
li například při výstavbě rekreační chaty 
v osadě Husí Krky u Nového Dvora nebo 
rodinného domu ve Svinišťanech u Jaro-
měře.

Stanou se postupně kvalifikovanými 
stavaři a dobrými řemeslníky, kterých je 
nedostatek, a proto jsou a budou k neza-
placení.

Zájemce o studium srdečně zveme 
na Den otevřených dveří v sobotu 11. lis-
topadu 2017 od 8.30 do 13.00 hodin (pří-
padně na další 17. ledna 2017 od 14.00 
do 18.00 hodin). 

Ve stejný den budou mít návštěvní-
ci možnost zhlédnout v prostorách školy 
dvě výstavy, a sice výstavu „Stavba roku 
Královéhradeckého kraje 2017“, a dále 
výstavu, kterou ke stému výročí počátku 
1. světové války po několik let postupně 
připravují Český svaz bojovníků za svo-
bodu, spolek Poznávání a Městské muze-
um Nové Město nad Metují (letos věnova-
nou čtvrtému roku války). Jsme jednou ze 
škol, které na projektu spolupracují.

Přijďte se podívat, srdečně zveme příš-
tí studenty i širší veřejnost!

Mgr. Marie Vintrová, VOŠ stavební 
a SPŠ stavební arch. J. Letzela v Náchodě

(foto L. Rejmont)

Náchodská stavebka fandí mistru světa
Žák VOŠ a SPŠ stavební architekta Jana 

Letzela v Náchodě dosáhl fantastického 
úspěchu! Martin Mikeš se stal v katego-
rii dorostenců mistrem světa v benchpre-
ssu. Cenný titul vybojoval v trutnovském 
Národním domě, kde se od 16. do 23. září 
konal světový šampionát v silovém troj-
boji i jeho jednotlivých disciplínách– dře-
pu, benchpressu a mrtvém tahu. 

 Do podkrkonošského města se sje-
lo přes 700 závodníků z 35 zemí. Utkali 
se mezi sebou borci z Jihoafrické repub-
liky, Mongolska, Argentiny a mnoha dal-
ších zemí. V pátek 22. 9. probíhal závod 
v benchpressu RAW. Sílu si mezi sebou 
v různých kategoriích poměřili jak ženy, 
tak muži do 110 kg. Mladý nadějný sporto-
vec Martin Mikeš zde prokázal své kvality 
a v kategorii dorostenců získal za svůj vý-
kon 130 kilogramů zlatou medaili. Už teď 
se těší na další mistrovství světa, které se 
bude konat za 14 dní v Praze.

Mgr. Lea Zálišová
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STŘEDNÍ ŠKOLA
ODĚVNÍ l  I SLUŽEB EKONOMIKY

ČERVENÝ KOSTELEC

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
pátek 24. 11. 2017  9-16 hod.

sobota 25. 11. 2017  9-11 hod.

MODELÁŘSTVÍ A NÁVRHÁŘSTVÍ ODĚVŮ
umělecký maturitní obor - zaměření Módní designer a styling

- zaměření Grafický design a navrhování interiérů

EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ
maturitní obor - zaměření Počítačová grafika a animace

- zaměření Internetový obchod a public relation

VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST
maturitní obor - zaměření Státní služba a správní řízení

- zaměření Právo a právní administrativa

VÝROBCE TEXTILIÍ
učební obor - zaměření Operátor textilní výroby   

- zaměření Prodavač oděvů, textilu a doplňků

CHEMIK
učební obor - zaměření Gumař-plastikář

www.ssck.cz
STUDUJTE OBORY, VE KTERÝCH OKAMŽITĚ 
ZÍSKÁTE PRÁCI S NADPRŮMĚRNOU MZDOU

STIPENDIA

STIPENDIA 

ZAMĚSTNAVATELŮ

na učební i maturitní

obory

a

KRAJE na učební obory

 
STŘEDNÍ ŠKOLA HOTELNICTVÍ A SPOLEČNÉHO 

STRAVOVÁNÍ, TEPLICE NAD METUJÍ 

VÝUČNÍ LIST 
 ČÍŠNÍK, BARMAN; KUCHAŘ; KUCHAŘ, ČÍŠNÍK 
 
MATURITNÍ ZKOUŠKA 
 HOTELNICTVÍ 
 GASTRONOMIE – nástavbové studium 

PŘIJĎTE NA NÁVŠTĚVU! DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ:  
 
 
 

V PRACOVNÍCH DNECH OD 8 DO 14 HODIN, PO DOHODĚ I MIMO TUTO DOBU 

 

GASTRODEN  1. 12. 2017 OD 8 DO 16 HODIN 

www.zajimavaskola.cz 

KUCHAŘ, CUKRÁŘ 

www.mestonachod.cz
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STŘÍBRO PRO VO
Skvělého úspěchu dosáhli žáci peda-

gogů L. Jíchy a J. Matoušové v Ústředním 
kole přehlídky VO ve Šternberku na Mora-
vě.Zde se představili s kolekcí „ROKOKO-
VÉ ÚČESY“, která vychází z trendů pozd-
ního baroka, kdy vznešenost, pestrost 
a přebujelá zdobnost byla znakem posta-
vení ve společnosti. Tato kolekce získala 
„Stříbrné pásmo“. Kolekce „Jak na lout-
ku“ představovala rozmanitost, tradici 
a krásu českého loutkařství. Tato kolek-
ce získala „Čestné uznání“. Gratulujeme 
žákům, kteří na těchto kolekcích praco-
vali!! Mat

Dne 9. 10. 2017 byla na ZUŠ zahájena 
výstava prací na téma „KVĚT“. Výsta-
va potrvá do 10. 11. 2017 a je dostupná 
od 9.00–18.00 hod. Všechny Vás jménem 
žáků srdečně zveme!                               Mat 

Federace WUAP uspořádala v pražské 
Sparta Aréně WUAP WORLDS CHAMPI-
ONSHIP 2017, kterého se účastnil i stu-
dent VOŠ a SPŠ stavební arch. Jana Letzela 
v Náchodě Martin Mikeš. Martinovi se zde 
podařilo získat letos již druhý titul mis-
tra světa v benchpressu. Před měsícem za-
zářil na podobném šampionátu v Trutno-
vě. V Praze zvedl ale ještě o tři kilogramy 
více a výkonem 133 kg získal nejenom zla-
to, ale zároveň tak vytvořil i nový evrop-
ský rekord ve své váhové kategorii doros-
tenců do 110 kg. 

Student stavebky
je už dvojnásobným 
mistrem světa

„Nedoufal jsem, že to tak dobře dopad-
ne. Forma nebyla úplně ideální, ale byla tam 
skvělá atmosféra, spousta lidí, krásná hala, 
to mne motivovalo,“ říká dvojnásobný mi-
str světa Martin Mikeš. Veřejnost bude 
mít možnost se s ním osobně setkat 11. 
11. 2017 v prostorách VOŠ a SPŠ stavební 
v Náchodě, kde se od 8.30 do 13.00 bude 
konat Den otevřených dveří. 

Mgr. Lea Zálišová

Jedna z nejdéle fungujících mateřských 
škol v Náchodě se dočkala v letošním roce 
zateplení i druhé poloviny budovy. 

Začátkem října proběhlo za účasti zá-
stupců Města Náchoda – starosty Jana 
Birke, místostarostů Pavly Maršíkové, 
Miroslava Bráta a Jana Čtvrtečky, tajem-
nice Hany Mílové, vedoucího odboru so-
ciálních věcí a školství Pavla Schumy 
a ředitelky MŠ Komenského paní Aleny 
Dušánkové slavnostní otevření školky 
a prohlídka prostor, které prošly v průbě-
hu letošních letních prázdnin rozsáhlou 
rekonstrukcí. Slavnostního otevření se 
zúčastnili také zástupci zhotovitele stav-
by – společnosti Průmstav Náchod, a. s.,  
–Zdeněk Možíš a Vratislav Zítka a zástup-
ci společnosti Vše pro stavby, s.r.o., která 
projekt rekonstrukce připravovala.

Mateřská škola 
v Komenského ulici 
má dokončeno zateplení 
celé budovy

„Město Náchod v uplynulých letech po-
stupně s pomocí dotací zateplovalo objekty 
většiny školských zařízení. Mateřská škola 
v Komenského ulici na tuto zásadní investi-
ci ještě čekala, a proto jsme se rozhodli v le-
tošním roce investovat právě sem více než 
5,5 milionu korun, a to i bez možnosti čer-
pat dotaci, tedy plně z rozpočtu zřizovatele,“ 
upřesnil starosta Náchoda Jan Birke a do-
dal: „Pohodlí dětí i personálu školky za to 
rozhodně stojí, navíc zateplení objektu je 
i do budoucna s ohledem na úsporu energií 
nezbytné.“

Kromě zateplení budovy prošla úpra-
vou zimní zahrada, kde byl sklad hraček 
a byla v havarijním stavu, podlaha půdy 
byla zateplena minerální vatou, střeš-
ní krytinu z azbestocementových šab-
lon a plechu vyměnili stavbaři za kry-
tinu z asfaltového šindele a asfaltových 
pásů a vše završily nové rozvody vnitřní 
elektroinstalace a s tím související opra-
vy omítek a malby, nové podlahové kryti-
ny a část osvětlení. Stavební práce za více 
než 5,5 mil. korun provedla firma Prům-
stav Náchod a dodatečné zaregulování 
otopné soustavy za 145 tis. Kč pan Petr 
Přibyl z Náchoda.

„My jsme opravdu nadšení, kromě úspo-
ry energií můžeme využívat zmodernizova-
nou budovu, a hlavně další půdní prostory, 
které byly v hrozném stavu a nyní zde může-
me uskladnit spoustu věcí, ale i rozvíjet další 
činnost a aktivity pro práci s dětmi,“ uvedla 
ředitelka MŠ Alena Dušánková.

V rámci oprav bylo zásadní zateplení 
původního objektu (bývalé vily) a opra-
vy interiérů. 

 Česká křesťanská akademie
 Místní skupina Nové Město nad Metují

Pavel Hošek

Islám z pohledu
křesťanství

 Ut  21.11.2017 Českobratrská Církev Evangelická
   v 18 hodin   Purkyňova 535

  Náchod

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 
       Program je spolufnancován

z prostředků města
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POZVÁNKA 
  

11. 11. 2017 

Den válečných 
veteránů

              

Znovu se připojujeme k demokraciím, které uctívají padlé všech válek. 
V Náchodě proběhne Den válečných veteránů. 

v sobotu 11. listopadu 2017 v 11.00 hodin

u památníku na Dobrošově

za účasti Města Náchoda, zástupců ČSBS a dalších organizací 

Odjezd autobusu na Dobrošov:  
• Nové Město nad Metují (před budovou hasičské zbrojnice) v 9.45 hodin 
• Náchod Raisova ulice (před budou školní jídelny) v 10.20 hodin  

Předpokládaný návrat mezi 12.30–13.00 hodin. 

              Mgr. Milan Andres                                                                     Jan Birke 
       předseda OV ČSBS Náchod                                                  starosta města Náchoda 

 

VEŘEJNÉ   BRUSLENÍ 
LISTOPAD 2017 

 Sobota 4. 11. 2017 

od 14.00 hod. do 16.00 hod 

 Neděle 5. 11. 2017 

od 14.00 hod. do 16.00 hod 

 Sobota 11. 11. 2017 

od 14.00 hod. do 16.00 hod 

 Sobota 18. 11. 2017 

od 14.00 hod. do 16.00 hod 

 Neděle 19. 11. 2017 

od 14.00 hod. do 16.00 hod 

 Neděle 26. 11. 2017 

od 14.00 hod. do 16.00 hod 

 

 
 
        

 

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

 

 
 

Město Náchod a Ekumenická rada církví  
Vás zvou na tradiční 

 
 

ADVENTNÍ SETKÁNÍ 
u vánočního stromu na Masarykově náměstí 

 
 
 

1. ADVENTNÍ  SETKÁNÍ 
neděle 3. prosince 2017 v 17.00 hodin 

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu za účasti představitelů města Náchoda 
v programu účinkují 

Církev římskokatolická a Církev adventistů sedmého dne 
 

18.30 hodin – Městské divadlo Dr. Josefa Čížka 
Adventní koncert  

Hana Křížková, Kamila Nývltová 
 

 
 

2. ADVENTNÍ  SETKÁNÍ 
neděle 10. prosince 2017 v 17.00 hodin 

v programu účinkuje 
Církev bratrská a Českobratrská církev evangelická  

 
 
 

3. ADVENTNÍ  SETKÁNÍ 
neděle 17. prosince 2017 v 19.00 hodin 

 
29. SVOBODNÝ  ADVENT 

„Člověk člověku oporou“ 
 

komponovaný pořad náchodských církví 
Městské divadlo Dr. Josefa Čížka – velký sál 

 
 
 

Výtěžek dobrovolného vstupného bude věnován 
Péči o duševní zdraví, středisko Náchod 

 
  



LISTOPAD 17JUNÁK, BAVÍME SE SPORTEM

Náchodské publikum čeká v rámci po-
řadu HUDBA JINAK další výjimečný kul-
turní zážitek. V sále základní umělecké 
školy tentokrát vystoupí anglický hudeb-
ník Jamie Marshall se skupinou The Am-
plified Acoustic Band. 

Jamie Marshall působil více než 20 let 
na Londýnské hudební scéně, kde spolu-
pracoval s takovými hvězdami, jako jsou 
Don McLean, Paul Young and Los Pacami-
nos, nebo Glenn Tilbrook. V České republice 
má za sebou spolupráci s osobnostmi jako 
Vlasta Redl, Slávek Janoušek nebo Věrou 
Martinovou, se kterou nahrál několik CD.

Jeho doprovodná kapela je složená z 
ne méně významných muzikantů. Svata-
va Hlávková (kontrabas), Martin Petrásek 
(bicí) a Radek Hlávka (kytary) jsou uzná-
vaní hudebníci, kteří spolupracovali na-
příklad s Pavlem Bobkem, Věrou Martino-
vou, Vladimírem Mišíkem a jinými. 

Koncerty Jamieho Marshalla lákají svou 
blízkostí k divákovi, autentičností a ori-
ginalitou klasické britské hudební scé-
ny, ze které Jamie vychází. Virtuózní in-
strumentalita doprovodných hráčů, kteří 
vkusně doplňují Jamieho charismatický 

Jamie Marshall ś Amplified Acoustic Band 
vystoupí v Náchodě

projev, dává znát veliký nadhled a poko-
ru. Prostor dostává i ženský hlas zpívající 
kontrabasistky a spontánnost muzikantů, 
kteří občas připraví posluchačům zajíma-
vá překvapení. 
Na koncert se můžete těšit 
v pátek 10. listopadu 2017 v 19.30 hodin
Sál ZUŠ Náchod
Rezervace vstupenek na: 
hudbajinak@hudbajinak.info 
tel.: +420 604 672 252
www.hudbajinak.cz
více na http://www.amplifiedacousticband.com

„Medvíďata, medvíďata,
Všechno umí na to tata.
Medvíďata z Náchoda,  
HEJ!“

Tento pokřik má 
skautský oddíl ben-
jamínků z Náchoda. 

Jsme tu již dva roky a nyní do oddílu hle-
dáme další kamarády a kamarádky.

Máme klubovnu na Hamrech a schází-
me se každý čtvrtek od 15.30 do 16.30 ho-
din. Naše schůzky jsou pro děti ve věku 
od čtyř do sedmi let, předškolního věku 
a prvních tříd.

Program je pro děti pestrý, plný her, 
tvoření a chození do přírody. Máme náš 
časopis (Ben Já Mína), se kterým také spo-
lečně pracujeme.

Již jsme uskutečnili několik výprav 
do okolí a návštívili náchodské medvědy, 
podle kterých jsme si dali název .

Nejzajímavější výprava byla do záchra-
né stanice pro raněná zvířata v Jaromě-
ři a k hasičům do Velkého Poříčí. Na kon-
ci školního roku jsme si uvařili společnou 
polévku, zahráli spousty her, šipkovanou 
a u závěrečného ohně jsme dostali oddílo-
vé šátky.          Vedoucí oddílu Jana Čížková 

a Lucie Kylarová

Příměstských táborů, které i letos orga-
nizoval spolek Bavíme se sportem z.s., se 
v Broumově, Náchodě a Novém Městě nad 
Metují zúčastnilo celkem 240 dětí, což je 
o 20 % více než v loňském roce.

Projekt Bavíme se sportem v Náchodě 
a okolí už běží čtvrtým rokem. Po minu-
lých ročnících a dobrém ohlasu se Pří-
městského tábora, který je stejně jako 
celý projekt zaměřený na všeobecné po-
hybové aktivity dětí a pobyt na čerstvém 
vzduchu, v pěti týdenních turnusech zú-
častnilo na 110 dětí,. Vedoucí Příměst-
ského tábora Vlastimil Vlček s kole-
gy připravil program plný pohybových 
a sportovních aktivit, ale děti měly i čin-
nosti výtvarné a naučné. Samozřejmos-
tí bylo zajištění celodenní stravy a pit-
ného režimu.

Na děti se na Příměstský tábor přijel 
podívat i předseda spolku Petr Vítek spo-
lu se zástupcem Města Náchod z Odboru 
kultury a sportu panem Romanem Touš-
kem, který kvitoval to, že děti tráví volný 
čas o letních prázdninách aktivně spor-
tovními činnostmi a všem dětem předal 

na památku drobný dárek s logem Měs-
ta Náchod.

Chci poděkovat městu Náchod v čele 
s Janem Birke za podporu tohoto projek-
tu, vedení ZŠ Komenského za poskytnutí 
výborného zázemí a sportoviště a kolek-
tivu restaurace U Jiřího z Poděbrad, který 
se staral o hodnotnou stravu dětí. Velký 
dík patří také Vlastimilu Vlčkovi i jeho ko-
legům a asistentům, kteří připravili pest-
rý program. Děti si vyzkoušely různé dru-
hy sportů a her. Dostávaly také odměny 
za splnění vytyčených úkolů a na závěr 
převzaly upomínkový pamětní list na tá-
bor a na památku všichni dostaly míč. Vě-
řím, že děti byly spokojené, že je to bavilo 
a nějaké nové věci se naučily. Už se těšíme 
na příští ročník.

Tábor byl určený pro všechny děti 
ve věku 3–12 let. 
Některé děti se vů-
bec poprvé sezná-
mily s některými 
sporty a za týden 
udělaly velký po-
krok. Celý projekt 
slouží k tomu, aby 
děti získaly základ-
ní všeobecné po-
hybové schopnosti 
a byli bychom rádi, 
aby se později za-
pojily do činnosti 
sportovních klubů.

Na základě zpět-
né vazby od tre-

Bavíme se sportem…

nérů víme, že děti zapojené do projek-
tu Bavíme se sportem rozvíjí pohybové 
schopnosti a obratnost, které se běžně 
ve sportovních klubech netrénují. Zlepšu-
jí se v koordinaci pohybu, ve stylu běhání 
a obratnosti. Používáme speciální pomůc-
ky, které pomáhají k rozvoji pohybových 
schopností dětí.

Projekt Bavíme se sportem probíhá už 
čtvrtým rokem v Náchodě, třetím v Brou-
mově, druhým v Novém Městě nad Me-
tují a letos i v Dobrušce a Opočně. V ce-
loročních pravidelných hodinách cvičení 
evidujeme v současné době ve všech regi-
onech na 400 dětí. Rádi bychom v budouc-
nu projekt viděli jako součást Školního 
výukového plánu pro děti v MŠ, aby měl 
daleko větší pozitivní dopad na všechny 
děti předškolního věku.
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V období od 5. 9. 2017 do 13. 9. 2017 proběhlo v Náchodě kva-
litativní šetření potřeb seniorů žijících ve městě Náchod. Šet-
ření bylo realizováno formou skupinových diskuzí v rámci pěti 
fokusních skupin. 

Kvalitativní šetření potřeb osob v seniorském věku bylo re-
alizováno jako součást projektu „Rozvoj regionálního partner-
ství v sociální oblasti na území obcí Královéhradeckého kraje“.

Šetření bylo zaměřeno na každodenní život seniorů v loka-
litě města Náchod, s přihlédnutím zejména k otázkám dostup-
nosti sociálních služeb.

Cílem šetření bylo zjistit, jak se seniorům v lokalitě žije, jaké 
jsou jejich reálné potřeby a jak jsou tyto potřeby aktuálně uspo-
kojovány; problémy, se kterými se sledovaní jedinci ve svém 
životě (a ve sledované lokalitě) potýkají, a popis toho, jak tyto 
případné problémy v současné době řeší; názory seniorů na sou-
časný trend v sociálních službách, tj. na podporu stárnutí v do-
mácím prostředí.

Šetření se zúčastnilo celkem 44 dotazovaných ve věku 52 až 
89 let (průměrný věk respondentů byl 71let). Šetření proběhlo 
mezi respondenty žijícími jak v centru města Náchod, tak v jeho 
okrajových částech.

Senioři ve městě Náchod (stejně jako jinde) tvoří velmi různo-
rodou skupinu. Konkrétní potřeby jednotlivých seniorů se pak 
odvíjí od toho, v jaké jsou aktuální životní etapě. Každá skupi-
na seniorů má odlišné potřeby a také odlišné představy o jejich 
naplnění. Přesto lze konstatovat jakési obecně platné potřeby, 
které zaznívaly napříč všemi skupinami seniorů. K tomu, aby 
senioři prožívali stáří důstojně, spokojeně a plnohodnotně, po-
třebují: 
• Mít jistotu pomoci a vědět, že nezůstanou sami - mít jistotu, 

že vždy budou kolem lidé, kteří včas pomohou (bez ohledu 
na to, zda je to rodina, blízcí či nějaká profesionální služba);

• Mít bezpečné (z hlediska vnitřního bezpečí i z hlediska bezpe-
čí v lokalitě) a ekonomicky dostupné bydlení, ve kterém mají 
jistotu budoucnosti (tj. že zde můžou žít i dožít);

• Mít dostupnou zdravotní péči a jistotu této péče do budoucna;
• Mít funkční pomoc a funkční vztahy s rodinou a blízkými;
• Mít dostupné další formy pomoci a péče (sociální služby, po-

moc z jiných systémů);
• Mít dostatek sociálních kontaktů, jistota, že nejsem a nezů-

stanu sám;
• Mít přístup k potřebným informacím (tj. že dané informace 

existují a že se je senioři mají jak dozvědět);
• Mít nabídku adekvátních volnočasových aktivit, možnost být 

zapojeni do spolkové a klubové činnosti.
Problémy a obavy, se kterými se senioři ve svém životě 

ve městě Náchod potýkají, se také odvíjí od konkrétní životní 
situace každého z nich. Jako ústřední zaznívala obava z nedo-
stupnosti pomoci a podpory v životních fázích, kdy se o sebe ne-
bude schopen člověk postarat sám (a to zejména obavy z toho, 
že pomoc pro ně bude finančně nedostupná, případně jí nebude 
ve městě Náchod dostatečná kapacita – např. pobytové služby 
pro seniory, nedostatečný časový rozsah terénní pečovatelské 
služby, případně daná služba ve městě Náchod nebude k dispo-
zici vůbec – specializované služby pro lidi s demencí).

Konkrétní představy o tom, jak a kde prožijí stáří, resp. fázi, 
když již budou potřebovat nějakou pomoc, se mezi seniory vý-
razně liší. Významně se liší představy o tom, kdo, kde a jak by 
měl pomoci. Někteří senioři mají jasnou představu, že zůstanou 
ve svém a dožijí doma. Pomoc očekávají zejména od svých blíz-
kých, maximálně jsou ochotni čerpat službu, která jim bude po-
skytována v jejich domácím prostředí. Jiní jednoznačně připou-
ští, že od rodiny pomoc nečekají (případně nemohou požadovat) 

Závěry z průzkumu potřeb 
seniorů v Náchodě

a počítají s institucionální formou pomoci, tj. že odejdou v urči-
tém okamžiku do pobytové služby. 
S institucionální pobytovou formou péče se pojí hlavně oče-
kávání, že nezůstanu sám, že kolem mě budou další lidé, kte-
ří mně v případě potřeby včas pomohou. 
Co by senioři potřebovali, aby mohli zůstat bydlet doma:
• Pečovatelskou službu, která by svým časovým rozsahem po-

kryla celý den (tj. čas i do pozdních večerních hodin, než se ro-
dina vrátí z práce domů);

• Mít se jak dostat k lékaři (pomoc rodiny, sanita, senior taxi), 
případně mít jistotu, že lékař v rámci návštěvní služby přije-
de za nimi;

• Kontakt s lidmi a jistota, že se potkají s přáteli.
Závěry z kvalitativního šetření korespondují s potřebami seni-

orů, které již také zazněly v rámci setkávání pracovních skupin 
k plánování sociálních služeb. Díky tomu bylo možné nastavit 
cíle, které bude v následujících letech město Náchod naplňo-
vat. Některé cíle budou zrealizovány již velice záhy, a to již  
od 1. 1. 2018 – jde především o rozšíření provozní doby pečova-
telské služby (od pondělí do neděle od 7.00 do 21.00 hodin, včet-
ně svátků).

Celou závěrečnou zprávu naleznete v nejbližší době také 
na webových stránkách města Náchoda v sekci sociální služ-
by a zdravotnictví/plánování sociálních služeb (http://mestona-
chod.cz/zivot-v-nachode/socialni-zdravotnictvi/planovani/).

Chtěli bychom tímto poděkovat všem, kteří se průzkumu 
účastnili. Za jejich ochotu a vstřícnost poskytnout nám důležité 
informace. Významná část díků patří také všem organizátorům, 
kteří se na sestavení fokusních skupin podíleli. DĚKUJEME VÁM!

Kateřina Tylšová     

V průběhu tohoto roku intenzivně probíhá plánování sociál-
ních služeb, jehož cílem je vytvořit střednědobý Plán sociálních 
služeb pro roky 2018–2020 (Plán). 

Plánování sociálních služeb zajišťuje efektivní fungování soci-
álních služeb a umožňuje účelně využívat finančních prostřed-
ků. To konkrétně znamená, že služby jsou dostupné, jsou na kva-
litativně vyšší úrovni, reagují na aktuální potřeby uživatelů, jsou 
transparentní, finanční prostředky jsou vynakládány jen na ta-
kové služby, které jsou potřebné apod. Hlavním charakteristic-
kým znakem plánování je důraz kladený na zapojování všech, 
kterých se zpracovaná oblast týká – na partnerství, dialogu a vy-
jednávání a na dosažení výsledku, který je přijat a podporován 
většinou účastníků. Plánování sociálních služeb se účastní ze-
jména obec nebo kraj, jako zadavatelé služby a dále poskytova-
telé, uživatelé sociálních služeb a veřejnost.

I ve městě Náchod se na tvorbě Plánu podílí nespočet lidí z ob-
lasti poskytovatelů sociálních služeb pro seniory, zdravotně hen-
dikepované, duševně nemocné, pro rodinu a děti, z oblasti pre-
vence, zástupců Policie ČR, Městské police Náchod, Úřadu práce 
Náchod, poskytovatelů z okolních a vzdálených obcí i krajského 
města Hradec Králové, zástupců Královéhradeckého krajského 
úřadu, klubů, spolků, sdružení, uživatelů sociálních služeb, ve-
řejnosti a mnoho dalších..

Musíme říci, že je za námi velký kus práce, který se blíží do le-
tošního finále. V průběhu listopadu bude dokončen závěrečný 
dokument Plán sociálních služeb 2018–2020, který bude uveřej-
něn k veřejnému připomínkování na webových stránkách města 
Náchoda v sekci sociální služby a zdravotnictví/plánování soci-
álních služeb (http://mestonachod.cz/zivot-v-nachode/socialni-
-zdravotnictvi/planovani/).

Tvorba Plánu 
sociálních služeb se blíží do finále
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Od ledna tohoto roku se pracovníci turistických informačních 
center v Náchodě a Kudowě Zdróji setkávají při realizaci projektu 
„Spolupráce v Evropském městě Náchod – Kudowa Zdrój“. Před-
mětem jsou kromě dalších aktivit i výměnné studijní cesty pra-
covnic náchodského Městského informačního centra a infocen-
tra z Kudowy Zdrój. 

V březnu a dubnu měly možnost pracovnice z Kudowy Zdrój 
poznat krásy turistické oblasti Kladské pomezí při výletech 
do Náchoda a blízkého okolí, kde navštívily Státní zámek Ná-
chod, Výstavní síň Regionálního muzea, kostel sv. Vavřince, 
Městské divadlo Dr. J. Čížka, Muzeum starožitných kočárků, pa-
nenek a patentních listin, Pivovar Primátor či Pevnost Dobrošov. 
Dále se vydaly do Adršpašských skal, broumovského kláštera, 
Kuksu nebo Hronova. Dalšími městy, které poznaly, byly Nové 
Město nad Metují a Česká Skalice s Babiččiným údolím. 

V podzimním období se pracovnice infocentra z Náchoda chys-
tají obdivovat turistické atraktivity polského příhraničí. Čeká je 
cesta do Kudowy Zdrój, Duszniků-Zdrój, Wambierzyc nebo pod-
zemního města Osówka. Výstupem této aktivity se stane prů-
vodce v podobě informačního materiálu, jež bude obsahovat po-
znatky z navštívených míst s fotografiemi a mapou.

Projekt je spolu-
financován z pro-
středků Evropské 
unie – Evropského 
fondu pro regionální 
rozvoj prostřednic-
tvím Euroregionu 
Glacensis, registrač-
ní číslo projektu CZ.
11.4.120/0.0/0.0/16_0
08/0000376.

Spolupráce v Evropském městě 
probíhá na úrovni turistických center

Rodina Bartoň – Dobenín by tímto ráda poděkovala panu Ně-
mečkovi za dlouhodobou spolupráci při provozování restaurace 
„Bartoňova útulna“ v Pekle.

Zároveň si tímto dovoluje informovat veřejnost, že z důvodu 
změny provozovatele, a s tím souvisejících úprav a vylepšení, 
bude restaurace dočasně uzavřena. 

Nový provozovatel se těší na Vaši návštěvu již v předvánoč-
ním období tohoto roku.

Aktuální informace naleznete na Facebooku: Peklo „Barto-
nova Utulna“.

INFORMACE

Prosíme každého, kdo by se chtěl k Plánu vyjádřit a má pro 
nás cenné připomínky o jejich sdělení do 12. 11. 2017 na e-mail: 
k.tylsova@mestonachod.cz, tel.: 491 405 442, 770 127 512, či osob-
ně v kanceláři č. 205, Palachova 1303, MěÚ Náchod.

Za spolupráci Vám předem děkujeme!
Proces plánování sociálních služeb tímto ovšem nekončí. 

Po schválení Plánu zastupitelstvem města Náchoda nastane rea-
lizační fáze, kdy budou postupně realizovány a naplňovány cíle, 
které se zavážeme v nadcházejících třech letech postupně napl-
ňovat. I nadále tak bude probíhat setkávání v pracovních skupi-
nách. Závěry a vyhodnocení realizace cílů budou průběžně pře-
dávány i Královéhradeckému kraji, a to v rámci projektu „Rozvoj 
regionálního partnerství v sociální oblasti na území obcí Králo-
véhradeckého kraje“.

www.hopsacek.cz
MC Hopsáček

Zveme všechny, především maminky na mateřské dovolené, 
k nám do dětské herny, pravidelně každý den od pondělí do pát-
ku, od 9.00 do 11.00 hod, si pohrát, zacvičit, zazpívat, nebo i něco 
vytvořit společně s dětmi. Není důležitý být pravidelným ná-
vštěvníkem či členem mateřského centra, návštěva je možná 
i jednorázově, není nutné se předem objednávat apod. Po celou 
dobu pobytu v herně mohou Vaše děti využívat i malou tělocvič-
nu, zajezdit si na odrážedlech, pohoupat se, pro maminky je při-
pravena výborná káva, nárazově se mohou účastnit odborných 
besed apod. Dopolední návštěva není limitována věkem dětí, 
pouze čtvrtek je vyhrazen menším dětem cca do 1,5 roku, ostat-
ní dny není věk omezen.
Odpolední hernu je možno využít pravidelně každé úterý a čtvr-
tek, nebo dle dohody předem v jakýkoliv jiný čas.
 
Přehled jednorázových aktivit.

  2. 11. Čtvrtek – Se světýlky po sídlišti (společné tvoření  
od 16 hodin, společný průvod od MC v 17.30 hod)
3. 11. Pátek – Příjem věcí do burzy (9.00–11.30, 15.00–18.30)  
– více info na letáku

  4.–5. 11. Sobota, Neděle – Prodej přijatého zboží (9.00–17.00)
  8. 11. Středa – 18.00 hod – Beseda s advokátkou Petrou Něm-

covou – Pravní aspekty v rodině (rodičovská dovolená, rodin-
né právo)

  10. 11. Pátek – Vánoční focení s Martinem Hurdálklem po celý 
den – nutná rezervace na daný čas

  21. 11. Úterý – 10.00 hod – Beseda s advokátkou Petrou Něm-
covou – (beseda formou volné diskuse – témata dle aktuálního 
zájmu, rodičovská dovolená, rodinné právo, apod.)

  24. 11. Pátek – 18.00 – Zdravotní cvičení Qikung – nutná re-
zervace nejpozději den předem

  25.–26. 11. Sobota, Neděle – Vánoční trhy v jídelně RUBENA 
– 9-00–17.00 hod, dílničky pro děti, výroba adventních věnců

 
Výhody práce u Policie ČR: 

 za rok šest týdnů dovolené       
 ozdravné pobyty 
 jistota pravidelného měsíčního příjmu 
 služební příjem již při nástupu přes 20.000,-Kč hrubého 
 po 15 letech doživotní výsluhový příspěvek 
 možnost profesního i kariérního růstu 
 možnosti studia při zaměstnání 

Podmínky přijetí do služebního poměru: 

 věk nad 18 let 
 bezúhonnost (čistý trestní rejstřík) 
 minimálně středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou 
 zdravotní, fyzická a osobní způsobilost 

Jdeš do toho? Rádi Tě přivítáme mezi námi! Osobně Ti vše vysvětlíme a názorně ukážeme. 

 

Kontakt pro Tebe: 

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 

Odbor personální 
Oddělení personálního řízení a odměňování 
Balbínova 24 
506 01 Jičín  
Mgr. Renata Erlebachová 
Tel.: +420 974 533 400 
e-mail: renata.erlebachova@pcr.cz 
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Váženým babičkám, dědečkům a všem, kteří – mnohdy ne-
úspěšně brání své penze, úspory, případně majetky proti tako-
vým, pro které je utkání se staršími, slabšími občany, příjem-
nou zábavou. 

Babičky a ostatní oslovení, patřím mezi vás. Prodejci hrnců, 
přístrojů a jiných zázraků, ti na mne neměli, nedostali ode mne 
ani korunu, už mne nezvou. Na boj s herním průmyslem, jehož 
svodům propadl náš syn, jsem zase neměla já. Musela jsem vy-
měnit život ve vlastním za nájemné bydlení, o tom jsem psala 
jinde. Tady napíši, co vše může potkat jednu starou paní, kte-
rá se musí stěhovat, třeba moje zkušenosti někomu pomohou.

Před hledáním bytu jsem si ještě vyžádala výpis z bankovního 
registru, dodnes nevím proč, ale ještěže! Dostala jsem zprávu, 
že dlužím několikrát sto tisíc za jakýsi hypoteční úvěr. Protože 
raději místo omdlévání jednám, rozběhla jsem se, tedy autobu-
sem, do Prahy a do banky, kde ona zpráva o mém zadlužení 
vznikla. V bance seděli pracovníci, jako na hřadu, příliš nevě-
děli co od nich potřebuji, až když jsem řekla, že podám trestní 
oznámení na policii a poskytnu informaci tisku, jeden mládenec 
mne po krátkém telefonátu poslal ke schodům, po kterých mně 
šel naproti prý hypoteční bankéř.

Pan bankéř mě uvedl do své kanceláře, již při pohledu na mne 
a do mých dokladů usoudil, že já, ovdovělá nemajetná babička, 
nemohu být majitelkou jejich hypotečního úvěru, což mu náhled 
do počítače potvrdil. On i přivolaný právník slíbili, že inkrimi-
novaný zápis z registru a na dobu, než k tomu dojde, jsem do-
stala potvrzení (stále je mám), že nejsem spolumajitelkou hypo-
tečního úvěru, jak je uvedeno ve výpisu z bankovního registru 
klientských informací. Takže čtenáři, 

v případě nepravdivého údaje v registru, nechtějte žádné ma-
zání, škrtání, gumování, žádejte jeho odpojení. Aby v bankách 
nemohli dělat, že vám nerozumějí.

Trochu mne polekalo vědomí, že ještě neznám všechna po-
třebná slova pro různé situace. Řekněme, že při posledním lou-
čení se mnou, se v obřadní síni probudím. To se mám nechat po-
slat do nebe živá jen proto, že nevím, jakým slovem takový obřad 
zastavit? Této obavy mne naštěstí zbavila jedna moje snacha. 
(Mám jednoho syna a hodně nevěst, snad se syn rád žení). Děv-
če tvrdí, že v takovém případě stačí, aby ten, komu se to přiho-
dí, zavolal celému světu známé slovo „stop“. To bude pravda, 
pomyslela jsem si a zbavená obav, začala jsem hledat garsonku.

Našla jsem a nastěhovala se. Předávací protokol jsem od pana 
domácího nedostala. Protokol, v kterém by bylo popsáno příslu-
šenství bytu a především uvedeny pro mne počáteční stavy mě-
řidel, stavy, které by mně umožnily znát mnou spotřebované 
hodnoty vody, tepla a el. proudu za zúčtovací období. Vyúčtová-
ní jsem nedostávala, bylo mně pouze ústně sděleno, jaký finanč-
ní obnos mám poslat na účet pana domácího jako doplatek. Naši 
oboustrannou neznalost zákona jsem vyřešila koupí Nového ob-
čanského zákoníku a po prostudování příslušných částí jsem se 
rozhodla najít jiný byt. Vážené čtenářky, vážení čtenáři, dnes už 
vím, že každý nájemník má při nastěhování právo znát stavy mě-
řidel a při vyúčtování služeb právo vidět pro něj zhotovené vy-
účtování. Já jsem nic z uvedeného neznala, neviděla.

A ještě jsem musela řešit starosti kolem poplatků Českému 
rozhlasu a České televizi. Na poště jsem po informaci o změně 
adresy dle jejich pokynů vyplnila a podepsala předložené for-
muláře. Na novou adresu poté přicházela zpráva o bezhotovost-
ní platbě rozhlasu a televizi z mého účtu, ale na původní adrese 
ode mne byla požadována úhrada téhož obnosu ještě v hotovos-
ti. Po několik měsíců trvajícím marném telefonování jsem pra-
covníkům oddělení poplatků České televize sdělila, že na rozdíl 
od Boha existuji v jedné osobě, mám jedno rodné číslo a jedno 
bydliště. Proč, ptala jsem se, ode mne chtějí, abych sledování je-

Povídka diného televizního přístroje, který mám, platila dvakrát? Nato 
mně řekli, abych na požadavky o hotovost už nereagovala, že 
vše zařídí. A zařídili.

Dnes už vím, že babička nemusí na poště vyprávět o stěhová-
ní, stačí, když požádá o dva evidenční listy poplatníka Českého 
rozhlasu – domácnost. Na jednom s původní adresou zaškrtne 
čtvereček odhlásit, na druhém s novou adresou čtvereček při-
hlásit. Totéž provede jako poplatník České televize a je to! Ani 
nemusí studovat nějakou „poštovní školu“.

Televizní poplatky jsem tedy zvládla a začala přemýšlet o byd-
lení, které bych mohla platit podle mnou nastudovaných regulí.

Nejdříve jsem se šla podívat na garsonku s velmi nízkým ná-
jmem. Když majitel otevřel dveře, myslela jsem si, proč mne pří-
mo z ulice vede do kotce pro nějaké větší zvíře? Kotec to nebyl. 
Do místnůstky trčela (ani závěsem neoddělená) toaletní mísa, 
vedle ní byl kohoutek s vodou. Pán mne upozornil na výklenek, 
do kterého bych si prý měla koupit úzký stolek a nějaký vařič, 
abych si mohla uvařit vodu, polévku, případně i brambory. Tak 
to jsem rychle vzdala.

Ještě jsem se jela podívat na bydlení u Prahy, také s nízkým ná-
jmem a měla bych to blízko k vnukovi. Tam chtěl majitel, abych 
se ubytovala brzy, nejlépe zítra, užívala jen jeho vybavení a sou-
hlas s trvalým pobytem u něj, řekl, že nedostanu. Také mně 
vysvětlil, že v kuchyni vaří a uklízí více nájemníků podle sta-
noveného harmonogramu. Kdysi jsem viděla takové společné 
hospodaření v Moskvě v tak zvaných komunálních kvartiróv-
kách. To už mne vyděsila představa, jak se mohu bez trvalého 
bydliště snadno ocitnout na ulici i bez práva užívat jeho komu-
nální hrníčky. Prchala jsem, aniž bych napsala své nacionále 
na předložený papír.

Další hledání bytu už jsem nechala v rukách povolanějších, 
oslovila jsem realitní kancelář v Náchodě a dobře jsem uděla-
la. Jednak odborníci ví více, než já, téměř osmdesátiletá babič-
ka, a navíc mnou oslovená kancelář www.realitypříjmení.cz se 
snažila kromě své práce ještě o nadstandardní službu, seznámit 
pronajímatele a nájemce, k jejich vzájemné spokojenosti. Podaři-
lo se, bydlím, není to psí bouda ani komunální kvartýr. Přestě-
hoval mne známý z jedné křesťanské skupiny, opravdu křesťan-
sky, tedy téměř zdarma.

Tak jsem v pěkné světlé garsonce (s velkým balkonem), z bytu 
si svými obrazy, knihami… , dělám domov. Navíc moji noví do-
mácí jsou vzdělaní, milí manželé, znalí problematiky kolem pro-
nájmů, mám tedy vše potřebné, počínaje předávacím protoko-
lem. Když zjistili, že nemám automatickou pračku, koupili ji, 
zapojili a paní domácí mne s ní naučila pracovat. Takže teď mně 
některé dámy ze sousedství závidí více než novou pračku vý-
borné domácí.

V domě, v Jugoslávské ulici, máme také pracovitého pana do-
movníka ochotného poradit a v téže ulici truhláře, který mně 
zhotovil postelový rám (z masivu) o 60 % levnější než podobný, 
nabízený v obchodě. Tak vidíte babičky, dědečkové, někdy se v ži-
votě podaří potkat dobré lidi.

Ale: Nějaká osoba v mém novém domově vypravuje, že v noci 
přestavuji nábytek a křičím ze spaní. Nic nepřestavuji, ani du-
bový stůl, který mám, neuzvednu, natož ostatní těžší kusy. Spá-
nek mám dobrý, pokud mám sny, nepamatuji si je, spím klidně, 
tiše. Mohla bych si koupit kameru a odposlouchávací zařízení, 
abych prokázala skutečnost, ale proč? Má-li někdo ze šíření ba-
jek radost, já mu ji brát nebudu.

Takže náchodští: Žije se mně u vás dobře. I díky bohatému kul-
turnímu programu ve vašem městě. Právě probíhá (ve spolupráci 
MěÚ Náchod s p. A. Polákovou z Harmonie) kurz základních do-
vedností s počítačem, který vede p. Jan Vinter. Myslím, že jsem 
nejstarší účastník kurzu, ale jak říkal hrdina knihy Pan Kaplan 
má třídu rád, „pokrokávám“. Chtěla jsem se podepsat ostražitá, 
ale snad mohu napsat:

Dříve ostražitá, nyní opět důvěřivá 
babička J. D.
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Vlaková stanice Červený Kostelec – (červená t. z.): U Devíti křížů, zří-
cenina hradu Vízmburk – (modrá t. zn.): Podhradí, rozcestí – (červe-
ná t. z.): Končiny, Rtyně v Podkrkonoší – (zelená t. z.): Lhota za Čer-
veným Kostelcem – (modrá t. z.): vlaková stanice Červený Kostelec 
(10,4 km)

Náš výlet začíná na vlakovém nádraží v Č. Kostelci, odkud se 
vydáme po červené turistické značce. Podejdeme železniční most 
a vyšlápneme si prudší kratší kopec až k hlavní silnici na roz-
cestí U Devíti Křížů. Na rozcestí si povšimněte pomníku s devíti 
kříži, k němuž se váže pověst o Heřmanovi z Vízmburka, který 
na tomto místě pobil devět zlosynů, aby zachránil svou Anežku. 
Pokračujeme dále po cestě směrem do lesa. Po lesní cestě půjde-
me z kopce až ke zřícenině hradu Vízmburk. I zde bychom našli 
další pověsti například o Vízmburském pokladu nebo o Vízmbur-
ském pánovi. Od hradu pokračujeme dále dolů po modré znač-
ce až na Podhradí, kde se na rozcestí dáme vlevo a napojíme se 
na červenou trasu. Chvíli půjdeme lesem a následně dojdeme až 
na zpevněnou cestu. Po ní jdeme dále a za krátkou dobu se opět 
dostaneme do lesa. Projdeme lesem, dokud se opět nedostaneme 
na zpevněnou cestu, která nás dovede kolem Žabárny až ke kos-
telu sv. Jana Křtitele a gotické dřevěné zvonici ve Rtyni v Pod-
krkonoší. Je zajímavostí, že zvonice nese přívlastek „rtyňského 
typu“, protože žádná další zvonice s podobným tvarem či kon-
strukcí nebyla v celé ČR ani v Evropě dosud nalezena. Přejdeme 
hlavní silnici a půjdeme dále po zeleně značené turistické tra-
se. Cesta nyní vede mezi obytnými domy, ale po chvíli projdeme 
okolo kapličky a ocitneme se na cestě mezi poli. Přejdeme koleje 
a narazíme na křižovatku, kde opustíme zelenou značku a pů-
jdeme po modré. Ta nás dovede zpět na vlakové nádraží, kde náš 
výlet začal. V případě deštivého počasí upozorňujeme na mož-
nou horší schůdnost některých lesních cest.

U tohoto výletu doporučujeme udělat si zastávku v malém kul-
turním sále ve Rtyni v Podkrkonoší, kde se ve dnech 3.–5. listo-
padu koná výstava okrasného ptactva. Výstavu pořádá zájmové 
sdružení EXOTA Úpice.

„Přes hrad“ 
na výstavu do Rtyně 
v Podkrkonoší V areálu pivovaru PRIMÁTOR a.s. a přilehlé Montaci se posled-

ní zářijovou sobotu konal první ročník běžeckého závodu MON-
TACKÉ VLNY, který je součástí běžeckého seriálu Primátor CUP.

Lesopark Montace ozářený slunečními paprsky a zbarvený 
do krásných podzimních barev přišlo pokořit svým běžeckým 
výkonem celkem 177 běžců a běžkyň všech věkových katego-
rií. Závodníky podporovalo po celé délce tratě mnoho fanouš-
ků a diváků.

Do dětského závodu Montacké vlnky na 1 500 m odstartovalo 
46 mladých závodníků včetně několikaměsíčních dvojčátek v ko-
čárku. Na startovní čáru hlavního devítikilometrového závodu 
Montacké vlny a závodu v poloviční délce Kondiční vlny se pak 
postavilo 131 běžců a běžkyň.

Se zvlněným terénem parku Montace se nejlépe popasova-
li svěřenci SK Nové Město nad Metují. Vítězem se stal Dominik 
Sádlo v čase 31:08 minut a mezi ženami kralovala Dagmar Kyn-
člová, která trať zaběhla za 40:05 minut. 

Všichni, kteří v sobotu do areálu pivovaru přišli, měli mož-
nost navštívit stánek Prevence zdraví – „Před mrtvicí a infark-
tem neutečeš“, kde zájemcům změřili tlak, množství tuku v těle 
nebo vysvětlili základy první pomoci. Děti si poměřily své síly 
a zdatnost v atletickém pětiboji, ve výtvarné dílně vyrobily šta-
fetový kolík či vytvořily vlastní medaili.

Vítězové jednotlivých kategorií získali originální medaili, di-
plom a hodnotné ceny. Po vyhlášení výsledků byla slavnostně 
odhalena a pokřtěna cedule „Montacké vlny“, která mapuje tři 
běžecké trasy různé délky a obtížnosti. „Grafickým zpracováním 
cedule, která je umístěna na zdi u hlavní brány pivovaru, jsme chtě-
li zpřístupnit lesopark Montace i pro ty, kteří ho dosud neobjevili 
a chtějí si protáhnout své tělo během či pouze procházkou“, dodala 
Markéta Flousková, organizátorka běhu.

Běžecké odpoledne jsme završili koncertem skupiny Poetika 
a náchodské skupiny Divokej Bill revival. Máme radost z vel-
ké účasti nejen samotných běžců, ale i návštěvníků, kteří při-
šli fandit, dát si naše dobré pivo, nebo si jen poslechnout skvě-
lou muziku. 

Výsledky běhu Montacké vlny si můžete prohlédnout zde: 
http://www.primatorcup.cz/#montacke-vlny 

Běžecký závod 
prosluněnou Montací

 

„2 v 1“ VÍKENDOVÝ KURZ  KRESLENÍ 
PRAVOU MOZKOVOU HEMISFÉROU 

Náchod 10.-11.2.2018 
naučíme kreslit opravdu úplně každého 

omezený počet účastníků 
 

naučíte se na svět dívat jinýma očima 

nádherně si odpočinete 

 

zapomenete na čas 

 

velice si zvednete sebevědomí 
 

cena: 2100Kč 
 

 
Kontakt: tel: J.Vopálková, tel: 731 422 894, www.vopalkova.webnode.cz 

I v letošním ročníku prestižní celostátní soutěže STAVBA 
ROKU byla oceněna práce projektantů z našeho regionu. Rekon-
strukce Galerie moderního umění na Velkém náměstí v Hradci 
Králové byla oceněna hlavní cenou tj. TITULEM STAVBA ROKU, 
projektovou dokumentaci zpracoval atelier INS spol. s r. o. z Ná-
choda. „V posledních letech se stále častěji zaměřujeme na projekty 
památkově chráněných objektů, které jsou často extrémně náročné, 
ale po dvou letech, kdy jsme obdrželi nominaci na titul stavba roku 
za projekt revitalizace kláštera v Broumově, jsme obdrželi prozatím 
vůbec nejvyšší ocenění kterým TITUL STAVBA ROKU bezesporu je“, 
uvedl jednatel atelieru INS Petr Šulc.

Stavba roku
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to vše v kině Vesmír v Náchodě v LISTOPADU 2017
OPERA, BALET, KONCERTY, DIVADLA A VÝSTAVY

 Pátek 3. listopadu v 19.30 hodin
Záznam koncertu ze 7. 5. 2016 z pražské O2 arény
HANS ZIMMER V PRAZE
Světoznámý skladatel filmové hudby přijel loni v rámci evrop-
ského turné do vyprodané pražské O2 arény a ohromil publi-
kum! 72 muzikantů a 17 tisíc diváků a neuvěřitelný koncert fil-
mové hudby, doprovázený velkolepou světelnou show. Fanoušci 
si mohli naživo užít skladby například z filmů Piráti z Karibiku, 
Lví král, Gladiátor, Šifra Mistra Leonarda nebo Temný rytíř. Hans 
Zimmer má na kontě spolupráci s režiséry jako jsou Ridley Scott, 
Michael Bay nebo Christopher Nolan, pro kterého dělal i hudbu 
k letošní filmové novince Dunkerk. Vstupné 210 Kč.
 Neděle 12. listopadu v 17.30 hodin

Fascinující umělecký dokument
RAFFAELLO: LORD UMĚNÍ
Intenzivní portrét jednoho z nejlepších renesančních umělců, 
který měl vliv na rozvoj celého světa umění a fascinuje nejed-
noho historika a je dodnes považován za zázračné dítě a vedle 
Leonarda da Vinci a Michelangela je jednou z nejvýznamnějších 
osobností této éry. Přesto nemnoho lidí jeho příběh doopravdy 
zná… České titulky. Vstupné 210 Kč.
 Čtvrtek 16. listopadu v 19.45 hodin

Satelitní přímý přenos z Národního divadla v Londýně
FOLLIES
Autoři: Stephen Sondheim a James Goldman, režie: Dominic 
Cooke, hrají: Tracie Bennett, Janie Dee, Imelda Staunton a další.
Legendární muzikál Stephena Sondheima se poprvé objeví 
na prknech britského Národního divadla. New York, 1971. Na je-
višti Weismannova divadla se koná party. Zítra ikonickou bu-
dovu zbourají. Třicet let po svém posledním představení se tzv. 
Follies girls sejdou na pár drinků, aby si zazpívaly pár songů 
a řekly pár lží… Okouzlující inscenace, v níž se objeví 37 herců 
a 21 hudebníků. Autor muzikálu Stephen Sondheim, držitel cen 
Oscar, Tony, Grammy i Olivier, je žijící divadelní legendou. Mezi 
jeho další díla patří muzikály Sweeney Todd, Malá noční hudba, 
Čarovný les či Neděle v parku s Georgem. Nastudováno v anglic-
kém originále a uváděno s anglickými a českými titulky.
Vstupné 250 Kč, studenti 200 Kč.
 Sobota 18. listopadu v 18.45 hodin

Satelitní přímý přenos z Metropolitní opery v New Yorku
THOMAS ADÈS: ANDĚL ZKÁZY
V sezóně 2017/2018 bude v Met uvedena premiéra opery Thoma-
se Adèse Anděl zkázy, kterou bude dirigovat sám skladatel. Ope-
ra na anglické libreto vznikla v roce 2016 na objednávku několi-
ka operních domů včetně Met a vychází ze scénáře, který napsali 
Luis Buñuel a Luis Alcoriza k Buñuelovu slavnému stejnojmenné-
mu filmu z roku 1962. Nastudováno v anglickém originále, uvá-
děno s anglickými a českými titulky.
Základní vstupné 340 Kč, zlevněné (studenti, důchodci, ZTP) 
300 Kč, abonentní 270 Kč.
 Pondělí 20. listopadu v 19 hodin

Satelitní přímý přenos z Městského divadla ve Zlíně
OVČÁČEK MILÁČEK
Druhý díl nekorektního kabaretu Městského divadla Zlín se 
v přímém přenosu vrací! Se svou politickou satirou Zlíňáci ten-
tokrát citelně přitvrzují. Děj umístil autor a režisér Petr Michá-
lek do blízké budoucnosti, a sice do období vrcholící prezident-
ské kampaně v ČR zkraje roku 2018. Na jevišti to znovu hýří těmi 
nejabsurdnějšími a zároveň zcela autentickými výroky předsta-
vitelů naší politické scény. Marek Příkazký opět září v roli hrad-
ního mluvčího Jiřího Ovčáčka, skvěle ho pak doplňuje Zdeněk 

Julina jakožto Andrej Babiš. Umí Miloš Zeman opravdu běžko-
vat? Chutnají Bohuslavu Sobotkovi šulánky? Dívá se Jiří Ovčá-
ček na Pána prstenů? Ukáže už Andrej konečně svého pindíka? 
A co na to Michaela Jílková? Vstupné 220 Kč.
 Pátek 24. listopadu v 17.30 hodin 

Výstava z Royal Academy of Arts v Londýně
DAVID HOCKNEY V KRÁLOVSKÉ AKADEMII UMĚNÍ 
David Hockney je považován za nejpopulárnějšího vizuálního 
umělce ve Velké Británii. Jeho výstavy jsou senzací v Londýně, 
New Yorku i Paříži a přitahují do galerií milióny návštěvníků. 
Film se zaměřuje na Hockneyho výstavy konané v letech 2012 
a 2016 v Royal Academy of Arts v Londýně. České titulky.
Vstupné v předprodeji do 12. listopadu 2017 – 180 Kč, dále 
za 200 Kč.
 Neděle 26. listopadu v 15.45 hodin

Záznam baletního představení z Velkého divadla v Moskvě
ZKROCENÍ ZLÉ ŽENY
Hudba: Dmitrij Šostakovič, choreografie: Jean-Christophe Maillot
Francouzský choreograf, současný ředitel Les Ballets de Monte 
Carlo - Jean Chrisoph Maillot vytvořil exkluzivně pro Bolšoj ba-
let adaptaci Shakespearovy komedie Zkrocení zlé ženy. Pod jeho 
vedením objevíme zcela nové kvality souboru a diváci se mohou 
přesvědčit, že výkon Bolšoje je nedostižný i v moderních choreo-
grafiích. “Balet Zkrocení zlé ženy není příručkou pro macho-mu-
že, ale obraz setkání dvou rozdílných sil přírody, které hledají 
cestu k vzájemné harmonii.” Vstupné 280 Kč, zlevněné 250 Kč 
(studenti, důchodci, ZTP), baletní abonentní 230 Kč.
 Středa 29. listopadu v 19.30 hodin 

Výstava z British Museum v Londýně
HOKUSAI Z BRITSKÉHO MUZEA
Jedinečný snímek nabídne divákům pohled na tvorbu nejslavněj-
šího japonského malíře Kacušika Hokusaie –  „Leonarda Výcho-
du“ a jeho nadčasové malby a grafiky, který inspiroval například 
Moneta či van Gogha. České titulky. Vstupné 200 Kč.
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GALERIE výtvarného umění v Náchodě
Edukační programy 
Plavba obrazem a Na jedné lodi s „kufříky pokladů“ 
k výstavě Ruské malířství 19. a poč. 20. století

Náchodská galerie se od roku 1967 specializuje na ruské umě-
ní 19. a počátku 20. století. Podařilo se jí vytvořit rozsáhlou a mi-
mořádnou sbírku maleb, kreseb, grafiky, plastiky, dokumenta-
ce a specializované literatury. GVUN prezentuje svou „ruskou 
sbírku“ v každém lichém roce formou dlouhodobých expozic. 
Avšak trvale jsou ve výšce v meziokní vystaveny tři rozměrné 
obrazy Alexandra Alexejeviče Alexandrova Stěnka Razin, Geor-
gije Kuzmiče Kravčenka-Guka Příchod Varjagů do Kyjeva a Emi-
lie Jakovlevny Šanksové Návštěva v dívčím šlechtickém ústavu. 
Díky bezbariérové rampě, propojující výstavní prostory příze-
mí a ochozu, může divák k těmto obrazům přistoupit a vnímat 
i jejich detaily ve výšce, do které by se jinak nedostal. V letoš-
ním roce je ale vystaveno ruské malířství dlouhodobě. Protože 
některé obrazy představují dění na moři, stal se ústředním mo-
tivem obou programů lodní kufr, a to jako můstek k navázání 
kontaktu dětského „cestovatele“ s uměleckým dílem prostřed-
nictvím tematického edukačního programu. 

Pro období prázdnin byl pro návštěvníky připraven samoob-
služný program Plavba obrazem, na který od září plynule navázal 
program pro všechny typy školských zařízení nazvaný Na jed-
né lodi. Šlo o to podnítit v účastnících představu, že jsou námoř-
níky vydávajícími se na dobrodružnou cestu. Putování do cizí 
země se stalo metaforou pro setkání s uměním, které nejenže 
má původ v odlehlé zemi – v Rusku, ale které je pro dítě vzdá-
lené i časově. Na jednotlivých zastávkách děti objevovaly v lod-
ních kufrech předměty – poklady a seznamovaly se jejich pro-
střednictvím s novou, pro ně neznámou krajinou, potkávaly lidi 
cizích kultur, všímaly si jejich zvyků, způsobů odívání, atp. K za-
znamenání nově objevených a získaných poznatků přitažlivý-

Police Symphony Orchestra 
nabralo na váze

Vítr, déšť. Pomalu, ale jistě je tu zima. Dostatek dřeva a pa-
pír na zátop je základ. A tak si i PSO udělalo zásoby. Abyste ro-
zuměli – rosteme, zvětšujeme se, přibíráme na váze. Je nám 
přece pouhých 7 let. S růstem ovšem přicházejí i nesnáze. Jako 
ostatně i v běžném životě nesymfonika s nadváhou. Málo kam 
se teď s PSO vejdeme, spotřebujeme všeho víc, a foťák nás v cel-
ku zabere jen z dálky.

Ještě horší je, že už nám ruplo ve švech i naše milované Kolá-
rovo „sako“ – rozumějte divadlo. Ano, bohužel, Kolárovo divadlo 
je nám už malé. Potřebujeme totiž minimálně jedenáct metrů 
v průramcích a devět metrů kolem pasu. Jde to s námi z kopce. 
A tak nejspíš budeme muset zajet v lednu 2018 k sousedům do 
Hronova, a tradiční novoroční koncert si 13. ledna uspořádat 
u Jirásků. Police ale nepřijde zkrátka! 64 PSOhlavců už objedna-
lo počasí a plánuje akci na domácí polické půdě.

Do té doby bude mnoho příležitostí, kde PSO spatřit v akci. 
Vyzveme vás k tanci na našem druhém plese, který se bude ko-
nat 17. února 2018 v divadle Dr. Josefa Čížka v Náchodě. Zahra-
jeme také v Pardubicích, Jičíně, Trutnově, polských Vambeřicích, 
v Praze i u Brna. Kdy, kde, v kolik? Sledujte facebook, web a in-
stastory! Nejste online? Nezoufejte! Plakát, článek vyhledejte.

A pro ty z vás, kteří čtou naše články až do konce, tu máme 
bonus! HLEDÁ SE TRUMPETOVÉ ESO! Znáte nějakého, doporučí-
te, anebo snad jednoho takového máte doma? Je-li na hudební 
scéně takový hráč na trumpetu, který by rád přidal pár kil do už 
tak obřího ansámblu jako je PSO, sem s ním! Vyndejte eso z ru-
kávu a doporučte nám trumpeťáka! ODMĚNA VÁS NEMINE. Ná-
vrhy hrňte na policesymphonyorchestra@gmail.com

za PSO napsala: Petra Šotolová, flétnistka
foto: Martin Kábrt

mi výtvarnými technikami, jako je např. kresba přírodními pig-
menty, jim sloužily „staré“ (k tomu účelu ručně vyrobené) lodní 
deníky, které si odnesly domů. Vzhledem k zajímavosti progra-
mu Na jedné lodi pro všechny věkové kategorie, mohli při indivi-
duální návštěvě výstavy dobrodružnou cestu podniknout s dět-
mi i jejich rodiče poté, co si u pokladny lodní deníky vyzvedli. 
Kufříky byly po celou dobu trvaní expozice k dispozici volně pří-
stupné. Pro další zájemce – znovu rodiče s dětmi – byla uspořá-
dána i sobotní výtvarná dílna.    

Cílem edukačních programů bylo navázat přirozený kontakt 
dítěte s uměleckým dílem, odhalit tajemství a kouzlo víc jak sto 
let starého ruského umění jinou cestou než nabízí zrakový vjem 
a nenásilně tak ukázat, že prostřednictvím haptické zkušenos-
ti s věcmi v kufřících uloženými se může vizuální zážitek stát 
silnějším a trvalejším. Pokud se také vy chcete stát mořeplav-
cem a vydat se na plavbu do dalekého Ruska, máte ještě posled-
ní možnost „koupit si lodní lístek“. Výstava s programem potrvá 
do neděle 12. listopadu 2017. Těšíme se na Vaši návštěvu. 

Materiálově nákladné edukační programy k výstavě byly re-
alizovány díky podpoře Ministerstva kultury České republiky. 

Mgr. Veronika Mesnerová
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Až vypluješ k Ithace,
přej si, aby tvá cesta byla dlouhá,
plná dobrodružství a poznání.

(Konstantinos Kavafis: 
Máte i vy svou Ithaku?)

Pod hladinou náchodského bazénu 
i jezírka v beduínské oáze…

antický svět Středozemního moře, proto 
autor zvolil pro názvy všech titulů kniž-
ní série reminiscence ze starověké histo-
rie a bájesloví (Thalassa, Mare Nostrum, 
Tethys, Odyssea, Pontos). Publikace kniž-
ní pentalogie obsahují téměř dvě stě sa-
mostatných kapitol, reportáží a cestopis-
ných črt z celkem 26 zemí Evropy, Severní 
Afriky a Blízkého Východu včetně mnoha 
popisů tuzemských lokalit. Jejich ústřed-
ním motivem je voda viděná z úhlů pohle-
du biologie, historie i archeologie. Symbo-
licky řečeno se kapitoly jednotlivých knih 
rozbíhají z Náchoda do světa jako kruhy 
na hladině vody, když na ni dopadne ká-
men… Kružnice s nejmenším poloměrem 
se dotýká například i dveří náchodské-
ho krytého bazénu v kapitolách o feno-
ménu plavání rodičů s dětmi či trénin-
ku nádechových potápěčů – freediverů. 
A kruhy na hladině se šíří dál: přehrada 
Rozkoš u České Skalice, písníky u Hrad-
ce Králové. Šíří se na všechny světové 
strany: reportáže z potápění mezi žralo-
ky v mnichovském, budapešťském i bar-
celonském akváriu, dobrodružství pod 
hladinou Baltského, Černého, Středozem-
ního i Rudého moře. Zkoumání zkameně-
lých dinosauřích stop na pláži u marocké-
ho Agadiru i zážitky z potápění v jezírku 
v beduínské oáze v pohoří Anti - Atlas. Do-
káže desetiletá systematická cesta za po-
znáváním tajemství vody nějak cestova-
tele změnit? „Vidíte vztahy a vazby, které 
jste si dříve neuvědomovali, protože to byly 
jen jednotlivosti. Jako když skládáte mozai-
ku. Přidáváte další a další kameny. Pořád 
ještě nerozeznáváte, co má mozaika vlastně 
zobrazovat. Potom jednou přidáte ten rozho-
dující dílek a z mozaiky se začne vynořovat 
obraz. Věřím, že vnímavý a pozorný čtenář 
mých knih bude mít také tento pocit propo-
jení světa prostřednictvím vody, kde i tůňka 
za městem či potok v blízkém údolí předsta-
vuje nesmírně zajímavý vodní vesmír. Nejde 
jen o samotný život pod hladinou, ale i o in-
terakce, které voda v moderním světě vyvo-
lává se svým okolím včetně všudypřítomné-
ho fenoménu turistiky.“ 

Svět je sice propojený vodou, ale záro-
veň rozdělený hranicemi a lokálními kon-
flikty. Člověk, i když se tak rád na mořské 
pláži o dovolené mění na homo aquati-
cus, je pořád a jen zoon politikon. Jak to 
šlo, vypořádat se při cestách a psaní knih 
s tímto faktem? „Je to pravda, protože právě 
Středomoří a Černomoří s jejich zajímavou 
historií ukotvenou právě již v časech antiky, 
jsou v některých částech aktuálně i politicky 
problematickými a diskutovanými zónami. 
Ostrov Kypr je stále rozdělený na dvě části, 
poloostrov Krym je de iure součástí Ukraji-
ny, de facto patří Rusku. Gibraltarská skála 
jako svrchované území Velké Británie obklo-
pené Španělskem. Právě na těchto místech 
si člověk v plné síle uvědomí složitost někte-
rých dějinných momentů, které se prolínají 
do současnosti. Cílem mých knih však nikdy 
nebylo nastavit nějakou politickou a spole-
čenskou reflexi takovým oblastem. Snažím 
se v těchto zemích a regionech chovat a my-
slet pouze jako vnímavý host. Ostatně, moře 
je zde spojovníkem, ať už by byl zrovna ně-
jaký establishment pro či proti. Příkladem 
je pronikání živočišných druhů z Rudého 
moře do Středozemního moře prostřednic-
tvím Suezského průplavu nebo obohacová-
ní portfolia flóry a fauny Středomoří z Atlan-
tického oceánu přes Gibraltarský průliv. Ale 
to jsou seriózní, spíše odborná témata. Ptá-
te-li se, kdy jsem byl jako autor knížek kon-
frontován s neúprosnými pravidly politiky, 
zákonů a dalších norem, pak mě napadá, že 
do této zkušenosti určitě patří i moje dlou-
holeté působení v náchodské komunální po-
litice, v současnosti i na pozici neuvolněné-
ho místostarosty. Velmi si totiž musím dávat 
pozor, abych omylem nepodepsal na radni-
ci nějaký dokument jako Mirek Brát, což je 
můj tradiční podpis pod novinovými články 
či na obálkách knížek, ale pouze a jen – jako 
Miroslav Brát“, uzavírá s úsměvem autor 
knižní pentalogie Mare Nostrum, která 
vznikala v letech 2007–017. 

www.marenostrum.cz

„Pořád nosím v hlavě vzpomínku z dět-
ství, kdy nám ve škole vykládali o Homéro-
vi a jeho eposu Odyssea. Jak se náš dětský 
rozoumek tenkrát vzpíral představě cesty, 
která řeckému hrdinovi trvala od hradeb 
Tróje na ostrov Ithaka celých deset let. Mno-
hokrát jsem si na to setkání dětského světa 
s tím dlouhým časovým úsekem plným dob-
rodružství a problémů vzpomněl, když jsem 
pracoval na svých knihách. Je jich nakonec 
pět, přičemž první a poslední dělí přesně de-
set let“, říká mi novinář Mirek Brát, které-
mu v listopadu v pražském nakladatelství 
Naše vojsko vychází závěrečný díl jeho 
knižního projektu Mare Nostrum (Naše 
moře). Jedná se o knihu s názvem PONTOS 
s podtitulem Zápisky z vodní říše. Inspi-
raci pro knižní projekt poskytl zejména 
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Založte si Podnikatelské eKonto SMART
Při aktivním využívání máte nejen vedení účtu ZDARMA.

PODNIKATELSKÝ ÚČET? 
BEZ POPLATKU A BEZ HÁČKŮ!

BANKOVNICTVÍ 
PRO PODNIKATELE

Navštivte naši pobočku Karlovo náměstí 84, Náchod nebo získejte více 
informací na www.rb.cz
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Šedesátý ročník běhu Hronov–Náchod 
se opravdu povedl. Na start se postavilo 
606 běžců, což je již ustálený počet. Jubi-
lejní ročník se vydařil jak sportovně, tak 
z hlediska organizace. Každý, kdo době-
hl do cíle, obdržel jubilejní medaili se še-
desátkou. Běželo se letos po nově kalibro-
vané trati, tedy přesně 10 000 m. Letošní 
ročník z hlediska rekordů byl nultý, ale  
i tak po celé trase povzbuzovali závodní-
ky diváci, možná i proto, že nám i tento-
krát počasí přálo. Kompletní výsledky na-
leznete na www.hronovnachod.cz, www.
sportchallenge.cz nebo na www.primator-
cup.cz. Už teď se těšíme na příští ročník. 

Hana Kopecká, ředitelka závodu

606 závodníků 60. ročníku Hronov–Náchod

V úterý, 19. 9. 2017, od 16.00 hodin 
do 18.13 hodin, proběhla na Zimním 
stadionu v Náchodě akce Týden hokeje 
v rámci projektu „Pojď hrát hokej“. Týden 
hokeje je série sportovních akcí pro děti 
ve věku 4–8 let a jejich rodiče. 

Tato akce měla v Náchodě velký úspěch. 
Přivedla na zimní stadion více jak 50 dětí 
a asi 70 rodičů a doprovodu dětí. Děti 
měly unikátní příležitost seznámit se 
s ledním hokejem a vytvořit si svůj pr-
votní hokejový zážitek. Pro děti byl při-
praven zábavný program na ledě i mimo 
něj, rodiče měli možnost se detailně se-
známit s tím, co obnáší mít doma malé-
ho hokejistu, a jaký je přínos ledního ho-
keje pro fyzický a osobnostní rozvoj dětí.

V rámci celého programu proběhlo 
zaregistrování 37 dětí do projektu Pojď 
hrát hokej a Hokejka. Dětem byly zapůj-
čeny hokejové přilby pro bezpečné brus-
lení na ledě a s pomocí trenérů a asistentů 
HC Náchod byly děti ustrojeny a uvedeny 
na ledovou plochu, kde absolvovaly výuku 
bruslení, hry a soutěže. Tyto aktivity or-
ganizovalo na ledě 8 trenérů LH, kteří se 
po celou dobu věnovali více jak 47 dětem. 
Potom následovala ukázka tréninku mini-
hokeje, kde mladí hráči HC Náchod roční-
ků 2009 až 2011 předvedli trénink pod ve-
dením svých trenérů. Pro všechny to byl 
vynikající zážitek a pro mladé náchodské 
naděje i velká motivace pro následující zá-
pasy i tréninky. Celá akce byla doplněna 
prezentací práce s dětmi v LH a ukázkou 
materiální podpory ČSLH. Pro účastníky 
bylo zajištěno občerstvení – limonáda Pri-
mátor, teplý čaj a sušenky. O dobrou at-
mosféru na zimáku se staralo 18 pořada-
telů, členů HC Náchod, příjemná hudba, 
při které dominovala píseň Pojď hrát ho-
kej. V restauraci a v šatně č. 7 mohli účast-
níci zhlédnout hokejové video a prezenta-
ci o projektu „Pojď hrát hokej.“

Kromě zážitku z bruslení a ledního ho-
keje si každé dítě navíc s sebou domů od-
neslo hodnotný dárek. HC Náchod ve spo-
lupráci s Českým svazem ledního hokeje 
pořádal na Zimním stadionu v Náchodě 
tuto akci v rámci Týdne hokeje. Zveme 
nové zájemce o LH a Hokejovou školu 
bruslení na pravidelné tréninky (kaž-
dé úterý od 16.00 hod a v sobotu od 8.00 
hod.)     Bc. Ludvík Berger, Vedoucí trenér HC

Akce „Pojď hrát 
hokej“ v Náchodě

Mistrovství světa GPC 2017 v silovém 
trojboji, benchpressu, dřepu a mrtvém 
tahu se konalo od 16. do 23. září 2017 
v nedalekém Trutnově a všichni náchodští 
reprezentanti se chtěli předvést v co nej-
lepším světle, protože čekali velkou pod-
poru fanoušků z Náchoda a okolí. Záštitu 
nad šampionátem převzal mimo jiné i po-
slanec a starosta Náchoda Jan Birke, kte-
rý si i při své vytíženosti našel čas a osob-
ně přišel fandit. 
A k výkonům…

Na 2. místě se umístil Jirka Hájek v ka-
tegorii MASTRS s výkonem 182,5 kg, Mi-
lan Suk získal taktéž 2. místo, jelikož ho 
limitovalo zranění. Martin Mikeš v kate-
gorii JUNIOR získal 1. místo, Martin Horák 
jako DOROSTENEC rovněž 1. místo, Tomáš 
Jirka 5. místo (také měl problém s ramen-
ním kloubem) a Patrik Vojtěch – medailo-
vá naděje – si při 1. pokusu bohužel utr-
hl prsní úpon. Michal Ungrád měl letošní 
sezonu hodně povedenou, na Mezinárod-

Náchodští benchpressisté 
se zúčastnili mistrovství světa v Trutnově

ním mistrovství v benchpressu na Sloven-
sku získal 1. místo a překonal slovenský 
rekord. Na Mezinárodním mistrovství ČR 
získal rovněž 1. místo a překonal tak čes-
ký rekord. V Trutnově pak obsadil opět  
1. místo a překonal jak evropský, tak svě-
tový rekord. Bohužel těsně před šampio-
nátem se zranil Vladimír Pinkava.

Chceme tímto poděkovat všem, kteří 
nám fandili, kteří nás dlouhodobě podpo-
rují, pomáhají nám, a to zejména: trenér 
Jiří Maryška, Václav Papírník, sponzorům: 
JUDr. Josef Svoboda, firma DRANA, Tráv-
níky Philipp, starosta města Náchoda Jan 
Birke, Hotel Hynek, Petr Mazač, Fitness 
DK, firma Titánus a hlavně Mgr. Chmelík, 
protože nebýt jeho a MUDr. Chaloupky, 
jsme někteří z nás nejeli nikam. Zvláštní 
poděkování pak patří starostovi Nácho-
da Janu Birke, který je naším mnohale-
tým příznivcem a osobně nás při závo-
dech podpořil. Moc to pro nás znamená. 

Jirka Hájek Hajda
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Druhá říjnová sobota byla pro 20 náchodských karatistů 
ve znamení již tradiční soutěže pro začátečníky Trutnovský drá-
ček, kde mohli porovnat své schopnosti spolu s dalšími dvěmas-
ty závodníky z 22 klubů Čech a Polska. Mnozí z reprezentantů 
oddílu teprve začínají svou soutěžní kariéru a byly to pro někte-
ré jedny z prvních závodů – ať v disciplíně kata, kata tým nebo 
kumite. Soutěž je výjimečná tím, že všechny žákovské katego-
rie jsou rozděleny do dvou skupin – první skupina je určena za-
čátečníkům s bílými a žlutými pásy, druhá skupina je otevřena 
všem závodníkům bez rozdílu technické vyspělosti. Do soutěže 
týmů nastoupili závodníci v nových sestavách a všichni se do-
stali na bednu pro medaile. V kategorii jednotlivců stojí za zmín-
ku výkony našich nováčků, především Mikuláše Formana, který 
jako „kumiťácký benjamínek“ nastoupil na svých druhých zá-
vodech hned i do soutěže kumite a po zklamání z neúspěšného 
prvního zápasu předvedl v repasáži výborný výkon a po dvou 
po sobě vyhraných zápasech obsadil 3. místo. Stejně se dařilo 
i sourozencům Kráčmarovým, kteří se umístili na prvních dvou 
příčkách a stálici Jakubu Šolínovi, který ve své kategorii získal 
zlato. Mnozí závodníci slavili dílčí úspěchy ať už ziskem něko-
lika bodů v soutěži kumite či jednoho praporku v soutěži kata 
pro svou stranu, který ovšem nestačil k výhře zápasu, nebo po-
stupem do dalšího kola. Všem závodníkům gratulujeme a níže 
uvádíme souhrn výsledků.
Kompletní výsledky:
Kumite žáci 10–11 let, jednotlivci 8.–7. kyu 
– Tobiáš Kráčmar, 1. místo 
Kumite žáci 10–11 let, jednotlivci bez rozdílu STV 
– Jakub Šolín, 1. místo 
Kata tým žákyně – Veronika Mišáková, Alžběta Mrkvičková, 
Pavlína Škaldová, 1. místo 

Medailové žně 
náchodských karatistů

Vendula Maršíková zazářila na atletic-
kých závodech na Hamrech, které byly 
pořádány jako česko-polské.

Vendula je v plné krasobruslařské pří-
pravě na sezonu 2017–2018. Přesto velmi 
ráda si odskočila na dráhu, aby dokázala 
zvítězit v běhu na 60 m, na 800 m, ve sko-
ku dalekém. Stříbro získala v hodu krike-
tovým míčkem.

Atletický úspěch nal v Brně Bohunicích, kam se sjelo devět 
družstev, která usilovala o Pohár svazu 
2017. První koš turnaje vstřelila domá-
cí hráčka Martina Weissová v zápase KK 
Brno proti Kutné Hoře a de facto tak od-
startovala celý korfbalový den ve zname-
ní korfbal4.

Základní část ovládla družstva SK RG 
Prostějova a MS Znojma, která tak s před-
stihem postoupila do semifinále. O jejich 
soupeřích se rozhodoval ve čtvrtfinálo-
vých utkáních, které přinesly asi nejlep-
ší a nejvyrovnanější souboje celého dne, 
v nichž po heroickém výkonu PKC Náchod 
porazil KCC Sokol České Budějovice a KK 
Brno Kutnou Horu, když po třech čtvrti-
nách byl stav i tohoto utkání vyrovnaný.

Semifinálové duely pak přesvědči-
vě ovládly nejlepší týmy základní části 
a s přehledem postoupily do finálového 
souboje, v němž Modří sloni ze Znojma 
nedali hanáckému týmu žádnou šanci 
a výborným kolektivním výkonem vybo-
jovali cennou trofej. V souboji o bronz PKC 
Náchod předvedl další fantastický výkon, 
porazil domácí tým KK Brno a vybojoval 
největší úspěch náchodského korfbalu 
v seniorské kategorii.
Konečné pořadí:
1. MS YMCA Znojmo 1
2. SK RG Prostějov
3. PKC Náchod
4. KK Brno

Kumite žáci 12–13 let, jednotlivci 8.-7. kyu – Daniel Kráčmar, 
2. místo 
Kumite žákyně 12–13 let, jednotlivci bez rozdílu STV 
– Veronika Mišáková, 2. místo 
Kumite dorostenci 14–15 let, jednotlivci bez rozdílu STV 
– Petr Škalda, 2. místo 
Kata tým žáci – Martin Kubeček, Petr Matyska, 
Jakub Šolín, 2. místo 
Kumite žáci 7–9 let, jednotlivci 8.–7. kyu 
– Mikuláš Forman, 3. místo 
Kata žákyně 12–13 let, jednotlivci 8.–7. kyu 
– Barbora Chaloupková, 3. místo 
Kumite žákyně 12–13 let, jednotlivci 8.–7. kyu 
– Barbora Chaloupková, 3. místo 
Kumite žákyně 12–13 let, jednotlivci bez rozdílu STV 
– Barbora Chaloupková, 3. místo 
Kumite žáci 10-11 let, jednotlivci 8.–7. kyu 
– Přemek Kosař, 3. místo 
Kata žáci 10-11 let, jednotlivci bez rozdílu STV 
– Petr Matyska, 3. místo 
Kumite žáci 10–11 let, jednotlivci bez rozdílu STV 
– Petr Matyska, 3. místo 
Kumite žáci 7–9 let, jednotlivci 8.–7. kyu – Michal Pošvář, 3. místo 
Kumite žákyně 12–13 let, jednotlivci bez rozdílu STV 
– Pavlína Škaldová, 3. místo 
Kata žákyně 12–13 let, jednotlivci bez rozdílu STV 
– Pavlína Škaldová, 3. místo 
Kumite žákyně 7–9 let, jednotlivci bez rozdílu STV 
– Elena Wircińská, 3. místo 
Kata tým žákyně – Vendula Baudischová, Michaela Magdičová, 
Elena Wircinská, 3. místo 
Za Karate Do Dvůr Králové nad Labem 
– Oddíl sportovního karate Náchod 

Regina Plašilová

5. KCC Sokol České Budějovice
6. SK Respo Kutná Hora
7. MS YMCA Znojmo 2
8. KK Brno Nový Lískovec
9. KC ZŠ Šenov
Nejlepší střelci turnaje:
1. Patrik Nguyen MS YMCA Znojmo 
1 17košů
2. Denisa Kolářová PKC Náchod 16 košů
3. Jan Šedý KK Brno 15košů
4. Petr Šnajdr SK RG Prostějov 14 košů
5. Gabriela Hurdálková KCC Sokol 
Č. Budějovice 12košů
6. Martin Jiřička KCC Sokol Č. Budějovi-
ce 11košů
Aldar Tsybyktarov KCC Sokol Č.Budějovi-
ce 11košů
Alexandr Vyroubal SK RG Prostějov 
11 košů
7. Jan Toufar MS YMCA Znojmo 2 10 košů
Ivan Žák MS YMCA Znojmo 1 10košů
8. Jiří Podzemský MS YMCA Znojmo 
19 košů
9. Markéta Cupáková KK Brno 
N. Lískovec 8 košů
10. Jakub Novotný PKC Náchod 7 košů
Filip Kovář KK Brno 7 košů
Aladár Dančo MS YMCA Znojmo 27 košů
Kristýna Holubčíková KC ZŠ Šenov 7 košů
Jan Tichý SK RG Prostějov 7košů
Tereza Ferkovičová MS YMCA Znojmo 
17 košů

Jaroslava Pavlovičová

Vítězem Poháru svazu 2017 
v korfbalu  je Znojmo

Atletika je nedílnou součástí přípravy 
krasobruslařského týmu. Vendula před-
vedla, že po fyzické stránce je připravena 
nanejvýš dobře.          Jaroslava Pavlovičová

Historicky první turnaj ve čtyřkovém 
korfbalu v seniorské kategorii se dnes ko-
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PROGRAM NA KUŽELNĚ SKK PRIMÁTOR NÁCHOD – listopad 2017

Program FK Náchod na listopad 2017
 Sobota 11. 11.: FK Náchod 

– Lázně Bělohrad – KP mužů – 14 hodin
 Neděle 12. 11.: FK Náchod „B“ 

– Dobruška – I. třída – 14 hodin
FK Náchod U19+17 – Chrudim 
– I. česká liga – 10 a 12 hodin

 Neděle 26. 11.: FK Náchod U19+17 – 
Sl. Liberec – I. česká liga – 10 a 12 hodin. 
Všechna utkání se konají na stadionu v Bě-
lovsi. Občerstvení zajištěno.

 Sobota 4. listopadu 2017
HC TJ Náchod
– TJ Sokol Bělá p. B.
od 13.00 2. liga st. dorostenci
– HK Bystřice p. H.
od 16.00 1. liga muži (Muži „A“)
– HK Slavia Praha
od 18.00 2. liga muži (Muži „B“)

 Neděle 5. listopadu 2017
HC TJ Náchod
– TJ Sokol Úvaly „A“
od 10.00 kr. přebor st. žáci
– TJ Sokol Úvaly „B“
od 12.00 kr. přebor st. žáci

 Sobota 18. listopadu 2017
HC TJ Náchod
– TJ Sokol Šťáhlavy
od 11.00 2. liga ml. dorostenci
– ČZ HBC Strakonice
od 13.00 2. liga st. dorostenci
– TJ JM Chodov
od 16.00 1. liga muži (Muži „A“)
– HK Dukla Praha „B“
od 18.00 2. liga muži (Muži „B“)

 Sobota 2. prosince 2017
HC TJ Náchod
– TJ JM Chodov
od 17.00 2. liga st. dorostenci

 Sobota 16. prosince 2017
HC TJ Náchod
– 1. HK Dvůr Králové n. L.
od 17.00 2. liga st. dorostenci

Jsou tomu již tři roky co jsme se roz-
hodli jít v náchodské házené správným 
směrem, a to začínat s trénováním dětí 
již od pěti letu věku dětí i přes to, jak 
moc technicky náročný sport házená je. 
Letos nám právě tyto první děti dozráva-
jí ve svých kategoriích, a to jak v příprav-
ce tak i v minižácích. O říjnovém víkendu 
jsme uspořádali turnaj v Náchodě pouze 
v kategorii přípravky, která se hraje podle 
specifických pravidel a to 4+1. Do Nácho-
da přijelo 9 týmů, 3 z Bělé pod Bezdězem,  
2 z Jičína, 1 z Kutné Hory a 3 našich ná-
chodských. Naše první nejzkušenější 
družstvo složené z borců ročníku 2009 
ještě letos v úctyhodných třiceti zápa-
sech neokusilo hořkost porážky a tam 

Házená – přípravka se nám právě vyplácí náš náskok opro-
ti některým jiným týmům, co začínají 
až v osmi letech. Naše druhé družstvo je 
složeno především z hráčů ročníku 2010, 
a také si nevede vůbec špatně a to i přes 
to, že v této kategorii bude hrát ještě dva 
roky, a ve třetím družstvu jsme dali šan-
ci všem, kteří milují házenou tak jako my 
trenéři, a začali s házenou až letos v září, 
a to ročníky 2011, 2012 a i pár jedinců co 
právě začíná s házenou až v osmi letech, 
za něž jsme také samozřejmě rádi, ale už 
to není tak jednoduché jako u dětí, kteří 
už v tomto věku tři roky hrají. V Náchodě 
máme veliké štěstí, že máme obrovskou 
podporu rodičů, kteří chodí na každý zá-
pas, pečou dětem výborné buchty a zkrát-
ka to funguje jako v jedné velké házek-
nářské rodině a za to jim opakovaně patří 

obrovský dík. Pro nás pro 
trenéry je to zároveň zá-
vazek odvádět svoji prá-
ci co nejlépe a snažit se 
vrátit náchodskou háze-
nou tam, kde kdysi byla 
:-) Každé pondělí je v hale 
TJ od 15.45 nábor pro roč-
níky 2009 až 2012 a chtě-
li bychom tímto všechny 
srdečně pozvat, ať při-
jdou tento technicky těž-
ký sport zkusit a stát se 
členy naší házenkářské 
rodiny.     
 Jiří Galba, trenér přípravky

1. kuželkářská liga žen: (hrací den – sobota)
 11. 11. 2017 11.00 SKK Primátor Náchod – SK Slovan Rosice 
 2. 12. 2017 11.00 SKK Primátor Náchod – TJ Spartak Přerov
2. kuželkářská liga mužů: (hrací den – sobota)
 4. 11. 2017 15.00  TJ Červený Kostelec – START Rychnov n. Kn.
 18. 11. 2017 15.00 TJ Červený Kostelec – TJ Kuželky Česká Lípa
 25. 11. 2017 15.00 TJ Červený Kostelec – KK Kosmonosy
2. kuželkářská liga mužů: (hrací den – sobota)
 4. 11. 2017 10.00 SKK Primátor Náchod B – TJ Bižuterie Jablonec n. N.
 18. 11. 2017  10.00 SKK Primátor Náchod B – TJ Spartak Pelhřimov
 25. 11. 2017  10.00 SKK Primátor Náchod B – TJ Sokol Chýnov
3. kuželkářská liga mužů: (hrací den – sobota)
 11. 11. 2017 15,00 SKK Primátor Náchod A – TJ Lokomotiva Trutnov
 2. 12. 2017 15,00 SKK Primátor Náchod A – SKK Jičín
1. kuželkářská liga dorostu: (hrací den – neděle)
 12. 11. 2017 10.00 SKK Primátor Náchod B – TJ Červený Kostelec
 19. 11. 2017 10.00 SKK Primátor Náchod A – SKK Primátor Náchod B
 26. 11. 2017 10.00 SKK Primátor Náchod A – TJ Horní Benešov
Východočeský přebor: (hrací den – pátek)
 10. 11. 2017 17.00 SKK Primátor Náchod B – TJ START Rychnov n. Kn. C
 24. 11. 2017 17.00 SKK Primátor Náchod B – TJ Svitavy A
Východočeská soutěž: (hrací den – pátek)
 3. 11. 2017 19.30 SKK Primátor Náchod C – KK Josefov B
 10. 11. 2017 19.30 SKK Primátor Náchod C – TJ Dvůr Králové n. L. C
 24. 11. 2017 19.30 SKK Primátor Náchod C – Hradec Králové C
Východočeský pohár mládeže
 26. 11. 2017 10–14 hod. Turnaj mládežnických družstev
Turnaj neregistrovaných
Od 10. 11. 2017 se opět na kuželně odehraje 45. ročník turnaje neregistrovaných v ku-
želkách „O pohár ředitele pivovaru PRIMÁTOR Náchod“. Rozpis hracích dnů nalezne-
te na www.kuzelky.nachod.net 

  v sobotu 11. listopadu 2017 je ba-
zén uzavřen pro veřejnost z důvo-
du konání plaveckých závodů. Děku-
jeme za pochopení.

 ve svátek 17. listopadu 2017 bude 
provoz pro veřejnost:
plavání 13.30–20.00
sauna 15.00–20.00

Na Vaši návštěvu se těší zaměstnan-
ci Sportovních zařízení města Nácho-
da, p. o.

Krytý plavecký bazén 
v Náchodě informuje 
návštěvníky:
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Státní zámek Náchod
Prohlídky zámku jsou možné pouze po předchozím objedná-
ní pro skupiny deseti a více osob (pouze Reprezentační pokoje 
Piccolominiů – I. okruh).
KULTURNÍ A DALŠÍ AKCE:  

 24. 11. Předvánoční koncert 
Tradiční koncert ve Velkém sále na I. nádvoří, začátek v 18 hodin.
Koncert historického tanečního souboru Vere Gratia za dopro-
vodu renesanční vokálně-instrumentální skupiny dobových ná-
strojů La Bilancetta. Vstupné: 60 Kč.

 24.–26. 11. Advent pro veřejnost
Prohlídky adventně a vánočně vyzdobených interiérů zámku.
Otevřeno od 10.00 do 16 hodin. Poslední prohlídka v 15 hodin.
Vstupné se nemění.

 27.–30. 11.  Advent pro MŠ, ZŠ a jiné objednané skupiny 
Prohlídky adventně a vánočně vyzdobených interiérů zámku 
od 8 do 13 hodin.
Vstupné: 50 Kč/ZŠ, 30 Kč/MŠ. Nutno rezervovat předem na telefo-
nu 491 426 201, 773 771 818, 608 181 921 nebo e-mailu nachod.
objednavky@npu.cz.                    Více na www.zamek-nachod.cz

Móda za časů protektorátu
Ve výstavní síni (roh Zámecké a Tyršovy ulice) bude otevřena 
nová výstava, která nás zavede o několik desetiletí zpět a po-
kusí se nám přiblížit, co se nosilo a jaké oděvy byly moderní 
v nelehké protektorátní době. V loňském roce proběhla v Regio-
nálním muzeu v Náchodě sbírka oděvů právě z 30. a 40. let mi-
nulého století. Díky přízni dárců se podařilo nashromáždit velké 
množství zajímavého dámského i pánského oblečení, bot a dal-
ších doplňků z tohoto období, které – a nejenom ty – si zde bu-
dou moci návštěvníci prohlédnout. K vidění bude např. luxusní 
persiánový kožich, kožešinové límce s hlavičkami lišek a další 
dámské a pánské šaty. Protektorát byl však především obdobím 
nedostatku, což platí i pro odvětví textilu. Nebude proto chybět 
ani doma šité či přešívané oblečení, boty z náhražkových mate-
riálů a mnoho dalšího. Vernisáž proběhne ve čtvrtek 9. listopa-
du 2017 od 16 hodin a samotná výstavy potrvá do konce dubna 
příštího roku. Otevřeno denně mimo pondělí 9–12, 13–17 hod.

Stálá expozice muzea Dějiny Náchoda a Náchodska 
na Masarykově náměstí čp. 18 mapuje dějiny náchodského regi-
onu od nejstarších doložitelných projevů života pravěkých lidí 
až po současnost. Otevřeno denně mimo pondělí 9–12, 13–17 ho-
din. Organizované výpravy lze objednat na tel. čísle 491 433 722 
nebo na e-mailu expozice@muzeumnachod.cz. 

Kabinet kuriozit
Do budovy stálé expozice Regionálního muzea v Náchodě na Ma-
sarykově náměstí čp. 18 zveme rovněž zájemce k návštěvě vý-
stavy Kabinet kuriozit. Kabinety kuriozit začaly vznikat během 
15. století jako prestižní světská zábava odrážející současně 
vzdělání, zájmy i společenské postavení svých majitelů a tvůrců. 
Cílem naší výstavy je současným návštěvníkům takovéto sběra-
telské kabinety přiblížit a zároveň je pobavit i přimět k hlubší-
mu zamyšlení. Výstava bude prodloužena do 30. listopadu 2017. 
Otevřeno denně mimo pondělí 9–12, 13–17 hod.

Pevnost Dobrošov
V listopadu je možnost prohlídky ve všední dny, a to POUZE 
na objednávku s dostatečným předstihem, přičemž minimální 
počet zájemců o návštěvu pevnosti je pět osob. Návštěvu pev-
nosti lze objednat na tel. čísle 724 120 498, či elektronicky: pev-
nost.dobrosov@seznam.cz.

v listopadu 2017 v Regionálním muzeu Náchod

Přehled kulturních akcí

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

 Ruské malířství 19. a počátku 20. století
Dlouhodobá instalace děl reprezentativních zástupců rus-
ké malby ze sbírky GVUN doplněná zápůjčkami z Národní 
galerie v Praze, Galerie moderního umění v Hradci Králo-
vé, Moravské galerie v Brně a Magistrátu města Pardubi-
ce. (do 12. 11.)

 Krásné a bezstarostné žití…
I depozitáře mají svoje 13. komnaty 
Výstava obrazů a plastik ze sbírek GVUN sestavena se zře-
telem ke skutečnosti, že umění plnilo a plní nejrůznější pro-
pagandistické požadavky. (do 12. 11.)

 Alžběta Prouzová
Vjemy, rysy, obrysy
Náchodská galerie představuje výjimečný projekt BARK Alž-
běty Prouzové, čerstvé absolventky UMPRUM v Praze. Sa-
motné dílo je spojeno s vývojem materiálu pro akustické 
stěny. Jedná se o výjimečně zdařilé propojení funkce a es-
tetiky. (do 12. 11.)

 Náchodský výtvarný podzim 
34. přehlídka umění regionu 
Vernisáž 24. 11. (25. 11. 2017 – 7. 1. 2018)
11. ročník výtvarné soutěže pro občany Náchodska

 NAŠE GALERIE – Téma: Putování 
Soutěžní kategorie: Věkové kategorie: 
kresba + grafika +koláž  předškolní děti
malba  děti 7–11 let (I. stupeň ZŠ) 
fotografie děti 12–15 let (II. stupeň ZŠ)
plastika + objekt  mládež 16–18 let
nová média dospělí
Odevzdávání prací: 21. 11. – 3. 12. 2017
Hodnocení: 11. prosince 2017, absolutní vítěz celé soutěže 
bude moci vystavovat své vítězné dílo na 35. ročníku Ná-
chodského výtvarného podzimu v roce 2018.
Oficiální vyhlášení výsledků soutěže: 26. 1. 2018 
Výstava soutěžních prací: 26. 1. – 18. 2. 2018 
Podrobné informace k soutěži naleznete na www.gvun.cz, 
na plakátech a informačních letácích v Městském informač-
ním centru v Náchodě, V Městské knihovně v Náchodě nebo 
přímo v Galerii výtvarného umění v Náchodě.

Výtvarné dílny
Výtvarná dílna pro rodiče s dětmi se uskuteční v sobotu 
4. listopadu v prostorách galerie od 14 do 16 hodin. S dětmi 
se vydáme na plavbu vikingskou lodí, kterou si sami posta-
víme a vyzdobíme. 
Přihlašujte se prosím nejdéle do čtvrtka 2. 11. 2017 na email 
info@gvun.cz, nebo na tel. 491 427 321. Je třeba uvést počet 
dětí a jejich věk. Doporučujeme pracovní oděv.
Adventní výtvarná dílna pro rodiče s dětmi se uskuteční 
v sobotu 2. prosince v prostorách galerie od 14 do 16 ho-
din. Přihlašujte se prosím nejdéle do čtvrtka 30. 11. 2017 
na email: info@gvun.cz, nebo na tel. 491 427 321. Je třeba 
uvést počet dětí a jejich věk. Doporučujeme pracovní oděv.
Dílny jsou určeny pro rodiče s dětmi od 5 let. 
Mladší sourozenci jsou také vítáni, podle svých možností se 
mohou dílny účastnit. 
Na setkání se těší Tereza Burdová a Veronika Mesnerová.
Více informací na www.gvun.cz 
nebo facebook.com/galerienachod
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Stomatologická pohotovost
je v sobotu, v neděli a ve svátek 
vždy od 8.00 do 12.00 hodin.

Stomatologická pohotovost

listopad
PROGRAM

www.decko–nachod.cz

v obchodním domě Kaufland 
denně 8–20 hodin.

Lékárenská 
pohotovostní služ ba 

 4. 11. a 5. 11. MUDr. Vladimír Semerák Denisovo nábřeží 665
  Náchod  tel.: 491 424 921
 11. 11. a 12. 11.  JuALDent s.r.o. – lékař stomatolog Jurii Shmal
  Burdychových 325, Červený Kostelec tel.: 491 463 237
 17. 11. MUDr. Michaela Kučerová Komenského 72
  Nové Město nad Metují tel.: 491 472 924
 18. 11. a 19. 11. Precident s.r.o. – MDDr. Lenka Suchánková Kamenice  113, 
  (Pasáž Magnum), Náchod tel.: 724 086 199
 25. 11. a 26. 11. Stomatologie RZ spol. s r.o. – MUDr. Lubomír Šeda 
  Komenského 72, Nové Město nad Metují tel.: 491 472 946

 4. 11. Chytrá princezna

 11. 11. Čertimlýn
 18. 11. Čertimlýn

 25. 11. Kašpárek a čarodejnice
 2. 12.  Kašpárek a čarodejnice

AKCE PRO VEŘEJNOST
 pátek 3. listopadu

PŘEDVÁNOČNÍ KERAMIKA NA ZKOUŠKU 
dílna pro veřejnost od 16 do 18 hodin, 
práce s hlínou při předvánočním tvoření 
(výrobky budou k vyzvednutí do 20. 12.), 
vhodné pro děti od 6 let, (mladší v dopro-
vodu dospělého) i pro dospělé, s sebou 
pracovní oděv, přezůvky, vstupné 40 Kč 
za osobu, (výpal výrobku je v ceně), in-
formace Bc. Tereza Išová, tel. 774 223 296. 

 pátek 3. listopadu
BĚH DO ZÁMECKÝCH SCHODŮ
 tradiční běh v dopoledních hodinách pro 
děti ze základních a středních škol, infor-
mace Bc. Tomáš Hauschke, tel. 491428744

 3.–4. listopadu
KURZ DÍLČÍHO PEDAGOGA
druhá část 40hodinového školení pro 
volnočasové pedagogy – vedoucí krouž-
ků, skupin a oddílů, základy pedagogiky 
a psychologie, pedagogický proces vzhle-
dem k cílové skupině, akreditace NIDV, in-
formace PhDr. Jaroslava Nývltová, jajka@
deckonachod.cz, tel. 775 223 291

 sobota 4. listopadu
VOLUNTEERING MATTERS: 
WORKSHOPY PRO MLÁDEŽ 
bývalí dobrovolníci sdílí sve zkušenosti 
z projektů EDS, kreslení komiksu a gra-
fický design, nonverbální komunikace, 
interaktivní výuka jazyků, výtvarné ak-
tivity a možnost zapojení do programu 
Erasmus+, od 10 do 12 hodin, vstupné 
zdarma, informace Daria Sitko, dsitko@
seznam.cz, tel. 774 223 298

 sobota 4 . listopadu 
HALLOWEENSKÁ PARTY PRO TEENAGERY
 od 18 do 20 hodin v Klubu ICM, vstupné 
30 Kč v kostýmu, ostatní 50 Kč, informace
Jaroslav Karásek, tel. 775 223 919

 sobota 11. listopadu
MARTINSKÉ SLAVNOSTI 
tradiční trhy na Masarykově náměstí od 8 
do 18 hodin, v 11 hodin otevírání svato-
martinského vína, koncert skupiny Klape-
to, v 17 hodin lampiónový průvod v čele 
s MARTINEM NA BÍLÉM KONI od Itálie, 
informace Ing. Ludmila Pohanková, tel. 
608 812 232

 sobota 11. listopadu
PODZIMNÍ QUILLING
workshop tvorby z papírových pásků, od 9 
do 15 hodin, vhodné pro zájemce od 12 
let, s sebou přezůvky, pracovní oděv, sva-
činu, pití, cena 250 Kč (členská cena 150 
Kč), v ceně kurzu káva, čaj a materiál, při-
hlášky do 8. 11., informace Bc. Tereza Išo-
vá, tel. 774 223 296

 sobota 11. listopadu
SOBOTA S ANGLIČTINOU 
Hrdinská sobota pro děti od 6 do 11 let, 
od 9 do 15 hodin, hravá výuka anglič-
tiny, hry, hrátky a soutěže, s sebou vy-
bavený penál a přezůvky, přihlášky do  
9. 11., cena 150 Kč, informace PhDr. Jaro-
slava Nývltová, jajka@deckonachod.cz, 
tel. 775 223 291

 17.–19. listopadu – TANEČNÍ PODZIM
 taneční soustředění street dance pro děti 
od 12 do 18 let, sedm tanečních lekcí pod 
vedením profesionálních tanečníků z celé 
ČR, cena 850 Kč, informace Jaroslav Kará-
sek, tel. 775 223 919

 sobota 25. listopad
KURZ KRESBY – PASTELKY
workshop s lektorkou Věrou Voltrovou, 
techniky kresby a míchání barev, vlastní 
tvorba (portrét, ulice), od 9 do 15 hodin, 
vhodné pro zájemce od 12 let, s sebou pře-
zůvky, pracovní oděv, svačinu, pití, cena 
800 Kč (členská cena 500 Kč), v ceně kurzu 
káva, čaj a sada pomůcek na kresbu, při-
hlášky do 15. 11., informace Bc. Tereza Išo-
vá, tel. 774 223 296

AKCE INFORMAČNÍHO 
CENTRA PRO MLÁDEŽ 

 středa 1. listopadu 
MEET MY COUNTRY – LITHUANIA
posezení se zahraničními dobrovolníky, 
promítání fotografií, hudba, ochutnáv-
ka tradičních jídel, od 18 hodin, vstupné 
dobrovolné, informace Mgr. Helena Kout-
ská, helena.koutska@deckonachod.cz, tel. 
732 746 167

 pondělí 6. listopadu 
PRÁVO NA INFORMACE – PRÁVĚ TEĎ!
prohlídka prostor ICM Náchod, přehled 
poskytovaných informací a služeb, pro-
gram realizovaný v rámci Týdne vzdě-
lávání dospělých, 14.–16 hodin, vstup 
zdarma, informace Mgr. Helena Koutská, 
helena.koutska@deckonachod.cz, tel. 
732 746 167

 středa 9. listopadu
NEJLEPŚÍ ŽIVOTOPIS – EUROPASS
přednáška pro mladé a dospělé v pro-
storách Úřadu práce, 16–17 hodin, vstup 
zdarma, informace Mgr. Helena Koutská, 
helena.koutska@deckonachod.cz, tel. 
732 746 167

 středa 9. listopadu – MÁ DÁTI DAR
přednáška na Úřadu práce o tom, které 
práce nás nabíjejí, které ubíjejí, proč to 
tak je a co s tím?, vstup zdarma, 12.30–
14 hodin, informace Ing. Kateřina Venc-
lová, katerina.venclova@mensa.cz, tel. 
777 070 989

 středa 9. listopadu – RADOSTI A STA-
ROSTI RODIČŮ (PŘÍLIŠ) ZVÍDAVÝCH DĚTÍ
přednáška pro rodiče a přátele intelekto-
vě nadaných dětí, v klubu ICM od 17.30 
hodin, informace Ing. Kateřina Venclo-
vá, katerina.venclova@mensa.cz, tel.: 
777 070 989

 pátek 11.listopadu
JAZYKOVÉ KONVERZACE 
s rodilými mluvčími, v 9 hodin anglič-
tina, v 10 hodin španělština, v 11 hodin 
francouzština, vstup zdarma, informace 
Mgr. Helena Koutská, helena.koutska@
deckonachod.cz , tel. 732 746 167
středa 29. listopadu
MEET MY COUNTRY – FRANCE 
posezení se zahraničními dobrovolníky, 
promítání fotografií, hudba, ochutnáv-
ka tradičních jídel, od 18 hodin, vstup-
né dobrovolné, informace Mgr. Helena 
Koutská, helena.koutska@deckonachod.
cz, tel. 732 746 167 
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.

grafické studio a tiskárna
 www.creopress.cz 

603 311 052 | studio@creopress.cz



LISTOPAD 31CÍRKVE, SENIOR KLUB, SZP

Církve v Náchodě
Náboženská obec Církve československé husitské
Husův sbor, Raisova 806, 547 01 Náchod, farář ThDr. Stanislav 
Švarc ThD. Kontakt mobil. 776 736 885, pevná linka (pouze 
v úřední hodiny) 491 426 223, e–mail. stanislav.svarc@volny.cz. 
Úřední hodiny. středa 15–17 hod. Kolumbárium otevřeno denně 
9–17 hodin. Bohoslužby neděle 8.15 hod., v zimním období se bo-
hoslužby konají ve Farského síni, vchod Raisova ul. 
Římskokatolická farnost
děkanství Náchod, Masarykovo náměstí 75, 547 01 Náchod. Kon-
takty: kancelář 491 428 355, děkan P. Mgr. Zdeněk Kubeš 737 
383 752, farní vikář P. Mgr. Jiří Jakoubek 720 206 260, výpomoc-
ný duchovní P. Václav Hejčl 776 283 073, www.nachod.farnost.cz,  
e-mail: farnost.nachod@tiscali.cz. Úřední hodiny: pondělí a čtvr-
tek 9.00–11.00 a 15.00–17.00, úterý, středa a pátek 9.00–11.00,  
v jinou dobu po předchozí domluvě. Bohoslužby v kostele sv. Vav-
řince: pondělí 7.00, úterý 18.00, středa 16.00, čtvrtek 7.00, pátek 
18.00, sobota 7.30 a v 18.00 s nedělní platností, neděle 7.30, 9.00 
a 18.00. Mše svaté pro děti a mládež jsou slouženy v kostele sv. 
Michaela v neděli v 10.15. Na středu 1. listopadu připadá Slavnost 
Všech svatých. Mše svaté budou slouženy následovně: v 7.00 hod. 
a v 18.00 hod. v kostele sv. Vavřince, v 16:00 hod. ve hřbitovním 
kostele Narození sv. Jana Křtitele. Na „dušičky“ (vzpomínka na 
všechny věrné zemřelé) 2. listopadu mše svaté budou slouženy 
následně: v 7.00 a v 18.00 v kostele sv. Vavřince, v 16.00 v hřbi-
tovním kostele Narození sv. Jana Křtitele za všechny věrné ze-
mřelé. Téhož dne v 17.00 hod. v hřbitovním kostele Narození sv. 
Jana Křtitele vystoupí pěvecký spolek Hron. V sobotu 4. listopadu 
při mši svaté v 9.00 hod. v kostele sv. Vavřince kněz bude zájem-
cům udělovat svátost pomazání nemocných. Téhož dne od 16.00 
hod. do 18.00 hod. v kostele sv. Vavřince výstav NSO a příležitost 
k přijetí svátosti smíření. Modlitební setkání v kostele sv. Micha-
ela probíhá každý druhý čtvrtek od 19.00. P. Zdeněk Kubeš, děkan
Českobratrská církev evangelická
Purkyňova 535, farář Mgr. Marek Bárta, mobil: 604 892 182,  
e-mail: nachod-sonov@evangnet.cz. Konzultační hodiny, objedná-
ní rozhovoru či návštěvy faráře kdykoliv po telefonické domlu-
vě. 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 
u Nového Města nad Metují a od 16.00 hod. ekumenické boho-
služby v Evangelickém domově Betanie (Špreňarova 1053). V ne-
děli 12. 11. od 10.00 h. společné bohoslužby pro celý sbor s vý-
kladem pro děti a s večeří Páně ve sborovém domě v Náchodě. 
Biblické hodiny každou středu na různých místech podle doho-
dy vždy od 16.00 hod. Schůzky dětí v pátky 10. a 24. 11. na faře 
v Šonově vždy od 17.30 hod. Přednáška a beseda s teologem, eti-
kem a pedagogem Janem Háblem o výuce etiky v současném čes-
kém školství v sobotu 18.11. od 10.00 hodin ve sborovém domě. 
Tamtéž v úterý 21.11. od 18.00 hodin beseda s docentem teolo-
gie Pavlem Hoškem o Islámu pořádaná křesťanskou akademií. 
Přehled všech akcí a aktuální informace naleznete vždy na ad-
rese www.nachod-sonov.evangnet.cz.
Církev adventistů sedmého dne
Tyršova 207, budova Sokola – 2. patro (bývalá Soukromá střed-
ní podnikatelská škola), kazatel Tomáš Špác, mo bil. 739 481 014,  
Bohoslužby každou so bo tu od 9.30 hodin.
Církev Nový Život 
Náchod, Raisova 253 (za okresním soudem), tel. 605 450 384 
www.novyzivot.cz. Bohoslužby každou neděli v 9.30 hod.
Církev bratrská
Purkyňova 584, kazatel Ing. Petr Geldner, telefon 777 217 968,  
e–mail. nachod@cb.cz. Kazatel senior Jiří Hofman, telefon 
605 973 056, kazatel senior RNDr. Pavel Javornický, CSc., tele-
fon 722 948 196. Bohoslužby v neděli v 9.30 hodin, Rozhovory 
nad Biblí ve středu od 18.30 hodin. Více na www.cb.cz/nachod.

Sdružení zdravotně postižených
www.szdp–nachod.cz

Senior klub „Harmonie 2“
 čtvrtek 2. 11. od 14 hod. „Vítejte v mém světě“ – Andree Rieu 

s orchestrem Johanna Strausse, pro milovníky krásné hudby; 
 čtvrtek 9. 11. od 14 hod. Stomatologická přednáška MUDr. Ol-

šarové – přijďte si poslechnout a dozvědět se něco o svých pro-
blémech;

 čtvrtek 16. 11. od 14 hod. „Petrohrad, Moskva, dále expresem 
až do Pekingu“, film připravil a promítne p. Otto Mach!  

 STŘEDA 22. 11. od 15 hod. bude v restauraci Reduta „CECIL-
SKÁ ZÁBAVA“, přijďte si zatančit i zazpívat, zahraje nám „FRČÍ“ 
– p. František Čížek; 

 čtvrtek 30. 11. od 14 hod. „Toulky po Náchodsku“ – snímky 
připravil a přijde nám promítnout p. Roman Krejčiřík.
Na naše programy zveme všechny zájemce starší generace, i když 
nejsou členy Svazu důchodců. Na vaše návštěvy se těší členové vý-
boru MO SD ČR.

Srdečně zveme své členy a příznivce 
na Adventní odpoledne – předvánoční těšení.

 V úterý 28. 11. 2017 od 14.00 hod.
V hotelu Hron, I. patro (možno využít výtah).
Program: přivítání, překvapení, příprava dárků z půdy, drobné 
obdarování. Hudební část s vánočními koledami, společná veče-
ře, zpěv. Vybíráme 90 Kč, nečlenové 100 Kč. 
Z organizačních důvodů (objednání občerstvení) je třeba se při-
hlásit včas. Každou středu od 13–15 hod. v klubovně SZdP – Pa-
lachova ul. 1303 – přízemí, případně tel. 724 908 861.
Těší nás Vaše důvěra, Vaše přání a dlouholetý zájem.

Za Výbor SZdP Náchod: Olga Frühaufová, Miroslav Čiháček.

AKCE MC MACÍČEK
 pondělí 20. listopadu – VÁNOČNÍ 

FOCENÍ S MARTINEM HURDÁLKEM
dopoledne od 10.30 hodin, odpoledne od 14.30 hodin, je třeba 
se objednat na přesný čas, ukázky a ceník k nahlédnutí v Déč-
ku, informace Ing. Alena Prázová, mc@deckonachod.cz, tel. 
774 635 232

 pátek 24. listopadu – ADVENTNÍ DÍLNY
výroba tradičních i netradičních adventních věnců, dopoledne 
od 9.30 hodin, odpoledne od 16 hodin, lektorka Marie Wolfová, 
hlídání dětí zajištěno, vstupné 110 Kč / v ceně je veškerý mate-
riál/, uvítáme i účastníky, které kromě svého vyrobí i věnec pro 
charitativní výstavu Děti dětem, informace Ing. Alena Prázová, 
mc@deckonachod.cz, tel. 774 635 232

PROGRAM DÉČKA
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Rozvoz knih
nemocným nebo starším občanům se uskuteční ve čtvrtek 2. lis-
topadu v dopoledních hodinách.

Výstavy
Hala

 ZLATÁ CESTA KARLA IV. – Advent, Vánoce
30. října – 11. listopadu. Výstava ZŠ Komenského uspořádaná 
v rámci mezinárodního projektu.

 PRODEJNÍ VÝSTAVA SŠ POLYGRAFICKÉ
13.–16. listopadu. Ukázka vánoční tvorby studentů Střední ško-
ly propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí.

 ADVENTNÍ VÝSTAVA, 28.–29. listopadu
Tradiční adventní prodejní výstava drobných rukodělných pra-
cí pořádaná občanským sdružení Cesta Náchod. 
Studovna

 DOTEKY NOSTALGIE
1.–30. listopadu. Výstava fotografií Radoše Notka.

Divadlo Kašpar – Iluze 
V pondělí 6. listopadu do naší knihovny zavítají členové praž-
ského divadelního spolku Kašpar s představením Iluze. Hořkou 
komedii Ivana Vyrypajeva režíruje Jakub Špalek, v obsazení se 
pak můžete těšit na Jana Potměšila, Evu Elsnerovou, Jitku Ne-
rudovou a Mílu Tichého (v alternaci s Janem Zadražilem). Začá-
tek je v 18.00 ve studovně, kde rovněž probíhá doprodej vstu-
penek (250 Kč).

Stanislava a František Čejkovi: Kolumbie
Kolumbie patří k nekrásnějším zemím Jižní Ameriky, kde potká-
te jen málo turistů. Okouzlí vás zde nádherné pláže, zasněžené 
pětitisícové vrcholy And, památky starých indiánských kultur, 
zajímavá koloniální architektura, moderní města i divoká příro-
da. O tom všem budou v pondělí 13. listopadu vyprávět manže-
lé Čejkovi na cestovatelské besedě, kterou pořádáme v dětském 
oddělení od 17.00.

Náchodská univerzita volného času
 9. listopadu PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. – Proměny českého te-

levizního seriálu (POZOR!!! Výjimečně ve čtvrtek!!!)
 20. listopadu Václav Žmolík – Po Česku s Václavem Žmolíkem
 27. listopadu Milan Záliš – Ze zámeckých kuchyní, sklepů 

a spižíren
Vstup pouze na průkazky NUVČ. Pro ostatní zájemce po ústní doho-
dě s organizátory vstupné 50 Kč.

Kurz dějin umění
 7. listopadu – Akademismus a metamorfózy akademických 

principů v malbě první poloviny 20. století v Čechách
 28. listopadu – Umění sbírat umění / sbírání, investice a vášeň

Dílna pro seniory – Hedvábí
Ve středu 15. listopadu vás 
zveme na další z dílen pořáda-
ných v rámci projektu Aktiv-
ní senior polsko-českého pří-
hraničí. Tvořit budeme od 9 
do 12 hodin v dětském oddě-
lení a tentokrát budeme pra-
covat s hedvábím. 

Soutěže v dětském oddělení
CESTA K ASTRID 
U příležitosti 110. výročí narození švéd-
ské spisovatelky Astrid Lindgrenové po-
řádáme soutěžní hru Cesta k Astrid. 
Ve vědomostní části budou děti odpo-
vídat na vylosované otázky týkající se 
konkrétních knih této významné autor-
ky. Čím více jich zodpoví, tím více bodů získají. V literární čás-
ti budou vymýšlet nová dobrodružství hrdinům z knížek Astrid 
Lindgrenové. Popusťte uzdu fantazii a Pipi, Kalle, Karkulín a dal-
ší zažijí nová dobrodružství. Příběh může být zpracován formou 
vyprávění nebo komiksu. 
Na odpovědi a literární tvorbu se budeme těšit do 22. listopadu 
v dětském oddělení. 
Vyvrcholení soutěžní hry proběhne 2. prosince v Den pro dět-
skou knihu.

KDE KONČÍ SVĚT? 
7. ročník celostátní literární a vý-
tvarné soutěže pro děti a mládež 
do 16 let letos nese název Já jsem 
tvůj člověk – prolínání světa lidí 
a zvířat. Úkolem je nakreslit ob-
rázek nebo napsat libovolný li-
terární útvar (vyprávění, báseň, 
úvahu, apod.) na dané téma a své 
dílo odevzdat v dětském odděle-
ní do 13. ledna 2018.

Městská knihovna Náchod informuje v listopadu 2017

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



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

listopad

1. st jen v 17 hod.

1. st jen v 19.30 hod.

3. pá jen v 17 hod.

2. čt jen v 17 hod.
4. so jen v 17.45 hod.
5. ne jen v 18 hod.
7. út jen v 17 hod.

2. čt jen v 19.30 hod.
4. so jen v 16 hod.
6. po jen v 19.30 hod.

4. so. 5. ne jen ve 14 hod.
8. st jen v 16 hod.

4. so jen ve 20 hod.
8. st jen v 19.15 hod.

5. ne jen v 16 hod.

6. po jen v 17 hod.
7. út jen v 19.30 hod.

8. st jen v 17.45 hod.

9. čt jen v 17 hod.

10. pá jen v 19 hod.

9. čt jen v 19.30 hod.
11. so jen v 17 hod.
14. út jen v 19.30 hod.

10. pá jen v 17 hod.
11. so jen v 15 hod.
12. ne jen v 15.45 hod.
15. st jen v 16 hod.

11. so jen v 19.30 hod.
13. po jen v 19 hod.

12. ne jen ve 14 hod.

12. ne jen v 19.30 hod.
13. po jen v 17 hod.
14. út jen v 17 hod.
15. st jen v 17.45 hod.

15. st jen v 19.45 hod.

17. pá jen v 15 hod.

18. so jen ve 14 hod.
16. čt 2D. 17. pá 3D v 17 hod. + DAB
18. so jen v 16 hod. – 2D + DABING
19. ne. 21. út v 19 hod. – 3D,2D + TIT
22. st jen v 17 hod. – 3D + DABING

17. pá jen v 19.30 hod.
19. ne jen v 17 hod.
20. po jen v 16.45 hod.
22. st jen v 19.30 hod.

19. ne jen v 15 hod.

21. út jen v 17 hod.

23. čt jen v 17 hod.
24. pá, 25. so jen v 19.30 hod.
27. po jen v 17 hod.

23. čt jen v 19.15 hod.
25. so jen v 17.30 hod.
27. po jen v 19.15 hod.

24. pá jen v 16 hod.

25. so jen ve 14 hod.

25. so jen v 15.15 hod.

26. ne jen ve 13.45 hod.

26. ne jen v 18.15 hod.

28. út jen v 17 hod.

28. út jen v 19.30 hod.

29. st jen v 17 hod.

30. čt jen v 17 hod.
PROSINEC 2017
2. so jen v 19.30 hod.
3. ne jen v 17 hod.
30. čt jen v 19.15 hod.
PROSINEC 2017
2. so jen v 17 hod.
3. ne jen v 19.15 hod.

1. pá jen v 17 hod.
2. so jen v 15 hod.
3. ne jen v 15 hod.

ČÁRA
Jsou hranice, které překročíš jen jednou… Napínavý kriminální thriller o pašerácích ze slovensko-ukrajinských hranic, který získal na MFF v Karlových Varech cenu za Nejlepší režii pro Petera Be-
bjaka. Vstupné 110 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

THOR: RAGNAROK
Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Cate Blanchett, Idris Elba, Jeff Goldblum, Tessa Thompson, Karl Urban, Mark Ruffalo, Anthony Hopkins a mnozí další v akčním dobrodružném fantasy, které uvá-
díme v českém znění. Vstupné 130 Kč, děti 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

EARTH: DEN NA ZÁZRAČNÉ PLANETĚ
Pro diváky všech věkových kategorií je určen tento film s nezapomenutelnými zvířecími hrdiny… Film s českým komentářem Ivana Trojana. Vstupné 100 Kč. Mládeži přístupný.

MILADA
Příběh o ženě, jejíž mimořádný život se dotkl mnoha lidí. Příběh o úžasné osobnosti, která žila v období obrovských světových konfliktů, které zanechaly jizvy na svědomí jejího národa… V hlav-
ní roli Ayelet Zurer, dále hrají R. Gant, V. Kerekes, V. Javorský, I. Orozovič, A. Geislerová, J. Vyorálek, K. Dobrý, P. Lněnička, T. Medvecká, I. Chýlková, J. Smutná a H. Vagnerová. Režie David Mrnka. 
Vstupné 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

VŠECHNO NEJHORŠÍ
Probuď se. Přežij den. Nech se zabít. A zase se to opakuje… Jak by se vám líbilo uvíznout v časové smyčce, kdy byste dokolečka prožívali ten samý den? A zrovna své narozeniny? A jak by se vám lí-
bilo, kdyby vás na jeho konci pokaždé někdo zabil? České titulky. Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

PŘÍŠERÁKOVI
… tak trochu strašidelná rodina. Animovaná rodinná komedie o prokletí, které možná pomůže jedné ne právě spokojené rodince najít štěstí. České znění. Vstupné 120 Kč. Mládeži přístupný.

SNĚHULÁK
Brzy napadne první sníh. Pak zabije znovu. A začne hon na vraha! Nejúspěšnější autor současné krimi Jo Nesbø, nejsvéráznější románový detektiv Harry Hole a jeden z nejcharismatičtějších herců 
své generace Michael Fassbender, v adaptaci slavného detektivního thrilleru. České titulky. Vstupné 120 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

ZAHRADNICTVÍ: DEZERTÉR Příběh holiče, kterého oholili… Druhá kapitola rodinné kroniky Zahradnictví autorského dua Jan Hřebejk a Petr Jarchovský. Vstupné 110 Kč. Mládeži přístupný.

PO STRNIŠTI BOS Lyrický film o dětství a hrdinství v každém z nás, který předchází oblíbené Obecné škole, podle scénáře Zdeňka Svěráka v režii Jana Svěráka. Vstupné 110 Kč. Mládeži přístupný.

WIND RIVER Nic není těžší, než zjistit pravdu… Akční mysteriózní krimi, uváděné s českými titulky. Vstupné 100 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

CAMINO NA KOLEČKÁCH
… na vozíku život nekončí! Film Camino na kolečkách vzniknul na 600 kilometrů dlouhé Svatojakubské pouti Španělskem do Santiaga de Compostela, kterou překonal Jan Dušek jako první český 
vozíčkář v historii. Vstupné 90 Kč. Mládeži přístupný.

THOR: RAGNAROK
Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Cate Blanchett, Idris Elba, Jeff Goldblum, Tessa Thompson, Karl Urban, Mark Ruffalo, Anthony Hopkins a mnozí další v akčním dobrodružném fantasy, které uvá-
díme v českém znění. Vstupné 120 Kč, děti 100 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

ZAHRADNICTVÍ: NÁPADNÍK MIMOŘÁDNÁ PŘEDPREMIÉRA!
Předpremiéra romantické komedie o cestě do pelíšku. Třetí, závěrečná kapitola trilogie Zahradnictví, rodinné ságy Jana Hřebejka a Petra Jarchovského, tentokráte o představách rodičů, jak by mělo 
vypadat štěstí jejich dětí… FILMOVÉ PŘEDSTAVENÍ ZA ÚČASTI DELEGACE TVŮRCŮ FILMU. Vstupné 120 Kč. Mládeži přístupný.

VRAŽDA V ORIENT EXPRESU
Každý je podezřelý… To, co začíná jako luxusní jízda vlakem z Istanbulu do Londýna, se rychle promění v jeden z nejnapínavějších a nejzáhadnějších detektivních příběhů, podle předlohy Agathy 
Christie, jaký byl kdy vyprávěn. Režie a hlavní role Kenneth Branagh, dále hrají Penélope Cruz, Willem Dafoe, Judi Dench, Johnny Depp, Michele Pfeiffer, Daisy Ridley, Josh Gad, Tom Bateman, Les-
lie Odom Jr. a Sergej Polunin. České titulky. Vstupné 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

MAXINOŽKA
S touto rodinou vás čeká velká jízda. Kluk jménem Adam se vydává na dobrodružnou cestu, aby odhalil tajemství svého dávno ztraceného tatínka, jen aby zjistil, že to není nikdo jiný než legendár-
ní Lesní muž! Animovaný rodinný dobrodružný film, uváděný v českém znění. Vstupné 110 Kč. Mládeži přístupný.

SUBURBICON: TEMNÉ PŘEDMĚSTÍ
Vítejte na předměstí! V 50. letech je život v prosluněném městečku Suburbicon bezstarostný a idylický, alespoň navenek. Jedné noci se vše změní: vloupání, vražda a velmi rychlé zatčení podezřelé-
ho… Režie se ujal George Clooney, v hlavních rolích excelují držitelé Oscara – Matt Damon a Julianne Moore. České titulky. Vstupné 120 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

HURVÍNEK A KOUZELNÉ MUZEUM
Je čas se odvázat! Legendární hrdinové, které dobře znáte, přicházejí nyní v animované komedii pro celou rodinu. Vstupné 120 Kč (děti 100 Kč). Mládeži přístupný.

JIGSAW Buď Jigsaw! Pokračování známé hororové série SAW je tu znovu.... Těšte se, budete se bát! Hororový thriller, uváděný s českými titulky. Vstupné 110 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

BAJKEŘI Tři kamarádi a dvousetkilometrový cyklovýlet. Rozverná letní komedie režiséra Martina Koppa podle scénáře Petra Kolečka. Vstupné 120 Kč. Mládeži přístupný.

MILADA Příběh o ženě, jejíž mimořádný život se dotkl mnoha lidí. V hlavní roli Ayelet Zurer. Režie David Mrnka. Vstupné 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

ZAHRADNICTVÍ: DEZERTÉR Příběh holiče, kterého oholili… Druhá kapitola rodinné kroniky Zahradnictví autorského dua Jan Hřebejk a Petr Jarchovský. Vstupné 110 Kč. Mládeži přístupný.

HORA MEZI NÁMI
Co kdyby váš život závisel na cizím člověku? Kate Winslet a Idris Elba v hlavních rolích napínavého dramatu, ve strhujícím příběhu o lásce a vůli přežít. České titulky. Vstupné 110 Kč. Doporuče-
ná přístupnost: od 12 let.

MY LITTLE PONY FILM Přátelství má mnoho barev… Rodinný animovaný film, uváděný v českém znění. Vstupné 110 Kč. Mládeži přístupný.

ESA Z PRALESA Neohroženě do boje! Rodinná animovaná dobrodružná komedie, uváděná v českém znění. Vstupné 110 Kč. Mládeži přístupný.

LIGA SPRAVEDLNOSTI    FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D A VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
V jednotě je síla! Film režiséra Zacka Snydera, natočený na motivy komiksů z vydavatelství DC Comics o stejnojmenném superhrdinském týmu. Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot, Ezra Miller, Jason 
Momoa a Amy Adams v hlavních rolích akčního dobrodružného fantasy, které uvádíme v českém znění i s českými titulky. Vstupné 3D verze 130 Kč, 2D verze 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

ZAHRADNICTVÍ: NÁPADNÍK
Romantická komedie o cestě do pelíšku. Třetí, závěrečná kapitola trilogie Zahradnictví, rodinné ságy Jana Hřebejka a Petra Jarchovského, tentokráte o představách rodičů, jak by mělo vypadat štěs-
tí jejich dětí… Hrají Anna Fialová, Ivan Lupták, Tereza Hladíková, Aňa Geislerová, Martin Finger, Filip Březina, Gabriela Míčová, Klára Melíšková, Karel Dobrý, David Novotný, Lenka Krobotová, Sa-
bina Remundová a další. Vstupné 120 Kč. Mládeži přístupný.

EMOJI VE FILMU
Dobrodružství, které nelze slovy popsat… Animovaná rodinná komedie, jejíž součástí je i krátký animovaný film „Mazlíček“, který nás zavede mezi známé přátele z hotelu Transylvánie. České zně-
ní. Vstupné 100 Kč. Mládeži přístupný.

PO STRNIŠTI BOS Lyrický film o dětství a hrdinství v každém z nás, který předchází oblíbené Obecné škole, podle scénáře Zdeňka Svěráka v režii Jana Svěráka. Vstupné 110 Kč. Mládeži přístupný.

HRÁČI SE SMRTÍ
Nesnažte se překročit hranici. Stejnojmenná předělávka kultovního filmu z roku 1990, remake režíroval Niels Arden Oplev, dánský režisér Mužů, kteří nenávidí ženy. České titulky. Vstupné 120 Kč. 
Doporučená přístupnost: od 12 let.

TÁTA JE DOMA 2
Další tátové. Další potíže… Rozhodnutí, že letošní vánoce stráví všichni pohromadě jako jedna velká šťastná rodina, i s oběma manželkami a všemi svými i vyženěnými potomky, dostane zásadní 
trhliny ve chvíli, kdy se na svátky pozvou jejich otcové a jejich přítomnost promění idylické vánoce ve válečnou vřavu. Komedie s českými titulky. Vstupné 120 Kč. Mládeži přístupný.

JMENUJI SE HLADOVÝ BIZON
„Postižený člověk v Evropě je jako indián v Americe, protože ho ostatní lidé často neberou vážně,“ říká hlavní hrdina filmu Jan alias Hladový Bizon americkým domorodcům. Od narození nevidí  
a bohužel postupně přichází i o sluch. Dokumentarista Pavel Jurda s laskavým humorem sleduje zamilovanou a neustále dobře naladěnou manželskou dvojici na jejich velké výpravě do Ameriky za 
náčelníkem kmene Navajo. Vstupné 100 Kč. Mládeži přístupný.

POHÁDKY PRO NEJMENŠÍ Hodinové setkání s oblíbenými pohádkovými hrdiny v krátkých animovaných pohádkách pro nejmenší diváky. Vstupné 25 Kč.

THOR: RAGNAROK
Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Cate Blanchett, Idris Elba, Jeff Goldblum, a mnozí další v akčním dobrodružném fantasy, které uvádíme v českém znění. Vstupné 120 Kč, děti 100 Kč. Doporuče-
ná přístupnost: od 12 let.

MAXINOŽKA S touto rodinou vás čeká velká jízda. Animovaný rodinný dobrodružný film, uváděný v českém znění. Vstupné 110 Kč. Mládeži přístupný.

LIGA SPRAVEDLNOSTI V jednotě je síla! Akční dobrodružné fantasy, které uvádíme v českém znění. Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

MILADA
Příběh o ženě, jejíž mimořádný život se dotkl mnoha lidí. Milada byla žena, která bojovala za svobodu za cenu vlastního života…Režie David Mrnka. Vstupné 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

VŠECHNO NEJHORŠÍ
Probuď se. Přežij den. Nech se zabít. A zase se to opakuje… Jak by se vám líbilo uvíznout v časové smyčce, kdy byste dokolečka prožívali ten samý den? České titulky. Vstupné 110 Kč. Doporučená 
přístupnost: od 12 let.

ZAHRADNICTVÍ: NÁPADNÍK
Romantická komedie o cestě do pelíšku. Třetí, závěrečná kapitola trilogie Zahradnictví, rodinné ságy Jana Hřebejka a Petra Jarchovského. Vstupné 120 Kč. Mládeži přístupný.

KVARTETO
Co je štěstí, láska, touha? Hráli jste někdy v kapele? Je to jako druhá rodina, s jejímiž příslušníky prahnete po štěstí a prožíváte nečekaná dobrodružství… Barbora Poláková, Jaroslav Plesl, Lukáš 
Melník, Zdeněk Julina, Lenka Krobotová, Pavlína Štorková, Jiří Schmitzer, Jana Štěpánková a další ve filmu Miroslava Krobota. Vstupné 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

7 ŽIVOTŮ
Sedm životů, sedm sester, jedna společná identita. Originální akční sci-fi thriller o sedmi identických sestrách, které tají svou existenci před okolním světem. Dokud jedna z nich nezmizí… V hlav-
ních rolích Noomi Rapace, Willem Dafoe, Glenn Close a Marwan Kenzari. České titulky. Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

PADDINGTON 2
Další dobrodružství neobyčejného medvídka! Svými ztřeštěnými nápady často převrátí celý dům vzhůru nohama a způsobí neskonalý chaos. Svým úsměvem a dobrým srdcem si však nakonec zís-
ká srdce každého… Rodinná komedie, uváděná v českém znění, je inspirovaná slavnými romány Michaela Bonda. Vstupné 110 Kč. Mládeži přístupný.
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