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Městské divadlo
Dr. Josefa Čížka v Náchodě

BERÁNEK NÁCHOD a.s.
Středa
3. ledna 2018
v 19.00 hodin
Sobota
6. ledna 2018
ve 20.00 hodin
Čtvrtek
11. ledna 2018
v 18.00 hodin

Divadlo Járy Cimrmana
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AKT

BERÁNEK NÁCHOD a. s. a TS TAKT Náchod pořádají

PLES s názvem ROZTANČENÝ BERÁNEK

Moderují a večerem provázejí taneční mistři Jaroslava a Igor Štěpovi. K tanci i poslechu zahraje hudební skupina GENY. Předtančení - Spolek panstva na tvrzi Žíželeves. Losování vstupenek o ceny.

Předprodej od 13. prosince 2017 pouze v MIC Náchod

Vstupné: Kč 140,- a 120,-

Akce se koná v Blues baru Hotelu U Beránka

BESEDA na téma „Nývlt, Balcar, Bohadlo - kde se vzala naše příjmení“

To, že je příjmení Novák nejrozšířenějším příjmením v ČR, není novinka. Nikde v naší vlasti však nenajdete tolik Balcarů, Bohadlů, Nývltů, Hejzlarů nebo Čtvrtečků, jako v našem regionu. Kde se však
příjmení vzala, a po kom se vlastně jmenujeme? Jsou i další ojedinělá příjmení v našem regionu? A co když budete chtít sami vědět, odkud se Vaše příjmení vzalo? Pak přijměte pozvání na tuto besedu.
Rezervace míst na tel.: 735 165 949 nebo na recepci hotelu.

Vstupné: Kč 30,-

Divadlo Kalich Praha
Donald Churchill:

Neděle
14. ledna 2018
v 19.00 hodin

5. představení v rámci „ZELENÉHO“ abonmá

ZKÁZA TITANICU

Režie: Jakub Nvota, Hrají: Miroslav Vladyka a Filip Blažek
Vtipná parodie pro dva herce v mnoha úlohách
Naprosto výjimečné příležitosti pro výjimečné herce nabízí s velkým nadhledem, ale i se spoustou hlubších témat podaná rekonstrukce potopení nejslavnější lodi světa. Premiéra se v Divadlech Kalich
v prosinci 2017 neuskutečnila. Proto diváci našeho divadla budou svědky premiéry této inscenace v přímém přenosu!
Předprodej již probíhá

Úterý
16. ledna 2018
v 8.30
a v 10.00 hodin

Úterý
16. ledna 2018
v 19.00 hod
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Vstupné: Kč 300,- 280,- 260,-

Ivo Batoušek a JUMPING DRUMS uvádí přednášku pro ZŠ

CESTA BUBENÍKA DO JAPONSKA

Taiko – rytmus Japonska. Přednáška s hudebními ukázkami profesionálního hudebníka, lektora a muzikoterapeuta Ivo Batouška. Taiko je tradiční japonský hudební nástroj. Rytmus, tanec, relaxaci,
bojová umění, krásu pohybu, estetiku, cílevědomost, disciplína, fyzická kondice, smysl pro pravidelnou přípravu, cvičení paměti, schopnost improvizace. Tím vším je japonský buben Taiko velkou
inspirací pro studenty českých škol.
Omezený počet vstupenek v předprodeji od 20. prosince 2017

Divadlo v Rytířské Praha
Donald Churchill:

Vstupné: Kč 50,-

5. představení v rámci „MODRÉHO“ abonmá

CHVILKOVÁ SLABOST

Režie: Petr Hruška, Hrají: Petra Špalková, David Matásek a Sandra Černodrinská
Jímavá komedie
Audrey a Tony. Bývalí manželé přijíždějí na venkovskou chalupu, kterou spolu kdysi sdíleli a která se má nyní prodávat, aby se podělili o nábytek a jiné cennosti. Navíc jejich společné setkání s odstupem času
jenom potvrdí, že se nemohou vystát. Přesto se pustí do úklidu chalupy a na povrch začnou vyplouvat dosud nezjevené skutečnosti a dojde jim, že pořádek si musejí udělat především ve svých vztazích.
Předprodej již probíhá

Středa
17. ledna 2018
v 19.00 hodin
Středa
24. ledna 2018
v 19.00 hodin
Čtvrtek
25. ledna 2018
v 18.00 hodin
Pátek
26. ledna 2018
v 19.00 hodin

Vstupné: Kč 320,- 300,- 280,-

FILHARMONIE HRADEC KRÁLOVÉ

6. koncert ab. cyklu - skupina „K“

Jan BARTOŠ - klavír, Andreas Sebastian WEISER - dirigent
Program: Ludwig van Beethoven: Symfonie č. 4 B dur op. 60
Předprodej již probíhá

Johannes Brahms: Klavírní koncert č. 2 B dur op. 83
Vstupné: Kč 160,- 140,- 120,-

NÁ(C)HODNÉ SETKÁNÍ

Ivo Šmoldas, Jiří Holoubek a ANTIKVARTET Dušana Vančury
Inteligentní humor Iva Šmoldase střídaný písničkami Jiřího Holoubka, moderátora ČRo2, zpěváka a kytaristy Spirituál kvintetu. Hudba napříč žánry a staletími v podání vokálního tělesa Antikvartet,
vedeného Dušanem Vančurou, dlouholetým členem Spirituál kvintetu.
Předprodej již probíhá

Vstupné: Kč 220,- 200,- 180,-

Akce se koná v Blues baru Hotelu U Beránka

BESEDA na téma „Švédové před branami!“

Letos uplyne již 400 let od zahájení jednoho z největších a nejkrvavějších konfliktů historie – třicetileté války. Tento konflikt zasáhl i do životů tisíců obyvatel Náchodska. Válečné škody, které průchody
vojsk způsobily, byly nepředstavitelné. Co vše se tu odehrálo během oněch osudných třiceti let, si povíme při této besedě.
Rezervace míst na tel.: 735 165 949 nebo na recepci hotelu.

Vstupné: Kč 30,-

BLUES-JAZZOVÉ VEČERY

- David Fiedler
Zpěvák & kytarista původem z Náchoda hrající napříč styly & žánry – jazz & pop, blues & rock, folk & country. David strávil dobrodružný rok života v Irsku, kde se živil hraním po barech. Vystudoval
Konzervatoř v Pardubicích a kromě sólového hraní také vystupuje v duu s hradeckým kytarovým mágem Milošem Dvořáčkem a s kapelou Plavci v čele s Honzou Vančurou. Pro Beránek si David chystá
energickou one man show & hudební hody.
Speciální host: Standa Vít (perkuse)
Rezervace míst na tel.: 735 165 949 nebo na recepci hotelu.

Vstupné: Kč 90,-

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

Čtvrtek 11. ledna 2018 v 19.00 hodin
Sobota 13. ledna 2018 v 19.00 hodin
Sobota 20. ledna 2018 v 19.00 hodin

Sobota
3. února 2018
v 19.00 hodin

Náchodský Swing uvádí divadelní představení Klicperova divadla H. Králové – ČTYŘLÍSTEK
Maturitní ples – Střední stavební škola Náchod
Maturitní ples – Jiráskovo Gymnázium Náchod

Náchodská divadelní scéna uvádí divadelní představení
Alejandro Casona:
TŘETÍ SLOVO (Hra o třech jednáních v překladu Dr. Hany Posseltové)
Režie: Ludmila Šmídová

Je to příběh, ve kterém dvě hašteřivé, ale laskavé a milující tety vyberou pro svého synovce mladou učitelku. Jaké je však překvapení, když se z žáčka vyklube dvaadvacetiletý muž, který za svůj život
poznal pouze lov a divočinu v horách. Během srážky nevinného a čistého přírodního světa a civilizované kultury se postupně odkrývá minulost Pabla a Margy, z jehož omezení se však oba osvobozují
díky slovu, které je na třetím místě hned po Smrti a Bohu - díky Lásce.

Předprodej od 3. ledna 2018

Vstupné: Kč 80,- 70,- 60,-

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK

MIC Náchod, tel.: 491 426 060, IC Hronov, tel.: 491 483 646, IC N. Město n. Met., tel.: 491 472 119, IC Červený Kostelec, tel.: 498 100 657 a RIC Česká Skalice, tel.: 491 453 870.

www.beraneknachod.cz

Vozíčkáři po telefonickém nahlášení na tel.: 737 261 645 vstup zdarma.
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V minulém roce jsme si na zasedání
zastupitelstva úspěšně schválili rozpočet
pro letošní rok, a to přímo rekordní. Výše
příjmů i výdajů dosahují nového maxima,
celkem jde o více než půl miliardy korun.
Nechci vypočítávat nudná čísla, ale nemůžu jinak, protože v životě starosty to právě o těchto číslech je. Proto mně dovolte malou rekapitulaci: kromě obvyklých
výdajů jsme se rozhodli investovat příští rok do rozvoje města, a to částku přes
170 milionů korun. Rádi bychom tak navázali na úspěšný rok 2017, ve kterém se
podařilo vedle mnoha městských investic
například zrekonstruovat budovu nádraží, která se dočkala i odborných ocenění,
nebo opravit průtah městem v režii státu a s tím související chodníky a veřejné
osvětlení v režii města. Tato oprava komplikovala většině z nás několik měsíců dopravu po městě, nyní však můžeme konečně říci „máme hotovo“. Ještě jednou
bych vám všem chtěl poděkovat za trpělivost, kterou jste během oprav projevili.
Dalším krokem, jak ulehčit dopravě
v centru města, je výstavba obchvatu.
Na tuto stavbu jsme získali finální územní
rozhodnutí a můžeme začít s vykupováním pozemků. Ze Státního fondu dopravní
infrastruktury se na ně podařilo vyčlenit
70 milionů korun. Je to běh na dlouhou
trať, ale snažíme se na úřadě běžet co nejrychleji. Dalo by se říci, že loňský rok se
nesl hodně v duchu dopravy, a i ten příští se budou opravovat další části komunikací a chodníků, ne však již v takovém

rozsahu. Na rovinu, Náchod si potřebuje
na chvíli oddechnout.
A jaké jsou tedy ty velké investice
v roce 2018? Z dopravních mezi ně patří hlavně propojení komunikací v ulicích
Janáčkova a Poštovní a související vybudování viaduktu pod železniční tratí. Dalším plánem je výstavba nové hasičárny
v Raisově ulici pro naše hasiče, bez kterých bychom se v některých nesnadných
chvílích jen těžko obešli. Dlouho očekávanou stavbou jsou také Malé lázně v Bělovsi, kam bude přivedena kyselka z dvou
nových vrtů, pro které jste mohli sami
hlasovat a vybrat jim jméno. Vítěznými
návrhy jsou nakonec Jan a Běla a těším se,
až si kyselku společně v nových lázních
vychutnáme. Kromě těchto plánů jsme se
na zastupitelstvu rozhodli, že je potřeba,
abychom vystavěli nový městský hřbitov,
jelikož kapacity toho současného již nedostačují. Je to krok poměrně nezvyklý, protože nových městských hřbitovů moc nevzniká, ale nutný. Takový je život...
V letošním roce nás také čekají dvoje
volby. Prvními z nich už v těchto dnech
jsou volby prezidentské. Na podzim nás
pak čekají komunální volby, ve kterých si
budeme vybírat nové zástupce na radnici. Pěvně věřím, že v obou termínech budeme vybírat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.
Děkuji vám za krásný rok 2017, přeji vám
krásný nový rok a těším se na společně prožité chvíle v roce 2018.
Jan Birke, starosta

Vedení a zaměstnanci
Městského úř adu
v Náchodě přejí
hodně úspěchů
v novém roce
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ZPRÁVY Z RADNICE

Zprávy
z radnice
Rada města
Náchoda 4. 12. 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 zrušila usnesení ze dne 21.8.2017
v části týkající se akce 2569 – výpověď
smlouvy o výpůjčce uzavřené s Oblastním spolkem Českého červeného kříže
a souhlasila s uzavřením dohody o ukončení smlouvy o výpůjčce k 31. 8. 2018.		
7-0-0
RM souhlasila s uzavřením smlouvy
o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a.s. El. kabelové vedení je umístěno pod povrchem pozemkové
parcely č. 1144/1, č. 1144/2, č. 1922/1 v ulici Parkány a Raisova. Smlouva se uzavírá
na dobu neurčitou.
7-0-0
RM souhlasila s uzavřením smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti se společností ČEZ
Distribuce, a.s. El. kabelové vedení bude
umístěno pod povrchem pozemkové parcely č. 1987/1 v katastrálním území Náchod. Předpokládaná délka zemního vedení NN umístěného v pozemkové parcele
města má být cca 100 m.
7-0-0
RM souhlasila s uzavřením smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, s panem Pavlem Vítkem. Budoucí
věcné břemeno se týká v uložení plynovodního potrubí v pozemkových parcelách města č. 1919/25 a č. 1922/1 v katastrálním území Náchod v délce cca 10 m. 		
7-0-0
RM souhlasila s uzavřením smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, které spočívá ve zřízení vodovodní přípojky pro dům č. p. 31 na stavební
parcele č. 84 v katastrálním území Pec
pod Sněžkou. Pozemková parcela č. 247/1
bude zasažena zřízením vodovodní přípojky v délce cca 38 m.
7-0-0
RM souhlasila se záměrem uzavřít
smlouvu o zřízení věcného břemene s panem Martinem Šrámkem z Náchoda. Věcné břemeno bude zřízeno na pozemkové
parcele č. 541/1 v katastrálním území Lipí
u Náchoda. Věcné břemeno se týká umístění kanalizační přípojky v délce 58 m.		
7-0-0
RM zrušila usnesení ze dne 18. 4. 2017
týkající se uzavření pachtovní smlouvy
s Obchodním družstvem IMPRO, a souhlasila s uzavřením pachtovní smlouvy
s Františkem Šimkem. Smlouvou se přenechává panu Šimkovi do užívání pozemková parcela č. 1214 v katastrálním území
Pavlišov o výměře 2890 m2. Propachtovaný pozemek bude pan Šimek užívat pro
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zemědělské hospodaření. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 1. 1.
2018.
7-0-0
RM nesouhlasila se zveřejněním záměru prodeje nebo pronájmu části pozemkové parcely č. 1185/1 v katastrálním území
Náchod o výměře 128 m2 panu Ing. Petru
Ptáčkovi, pro zřízení půjčovny lodí. 7-0-0
RM schválila zveřejnění záměru prodeje
pozemkové parcely č. 1832/2 a pozemkové parcely č. 2036/16 v katastrálním území Náchod.
7-0-0
RM souhlasila s uzavřením smlouvy
o umístění reklamy na vánočním převěsu s firmou Internet2 s.r.o., Kamenice č.p.
91 v Náchodě.
7-0-0
Návrh řešení prašnosti
parkoviště Tepna
8-0-0
RM uložila Technickým službám Náchod s.r.o. předložit do 8. 12. 2017 ekonomiku správy parkoviště Tepna, odboru investic a rozvoje města do 8. 12. 2017
zpracovat očekávané náklady na opravy
dle návrhu řešení prašnosti tohoto parkoviště a odboru správy majetku a financování předložit na příští jednání rady města návrh dalšího postupu.
Smlouva o reklamě
– ples města 2018
8-0-0
RM schválila uzavření smlouvy „Smlouva o reklamě“ s firmou Primátor a. s., Náchod, na zajištění reklamy Primátoru
a. s. na Reprezentačním plese Města Náchoda, PRIMÁTORU a. s. a Beránku Náchod a. s., který se koná 24. února 2018.
Za zajištění reklamy firmě Primátor a. s.
obdrží Město Náchod finanční příspěvek
na realizaci plesu 40.000 Kč + DPH v platné zákonné sazbě.
Příjezdová komunikace pro plánované
RD na Pavlišově
7-0-1
RM schválila vystavení objednávky
na zpracování projektové dokumentace
k územnímu rozhodnutí na stavbu příjezdové komunikace k plánovaným rodinným domkům na Pavlišově projektantovi p. Miloslavu Kučerovi, Hradec Králové.

mis na rok 2018
11. Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda – podpora de minimis č. SMF/9/2018 a č.
SMF/10/2018
12. Smlouvy o dotaci – Prima sezóna –
rok 2018
13. Smlouvy o poskytnutí dotace – rok
2018
14. Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda na rok 2018
15. Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. SMF/163/2017
16. Dodatek č. 1 ke smlouvě č.
SMF/159/2017 o poskytnutí dotace
z rozpočtu města Náchoda
17. Zprávu KV + FV ZM ze společné kontroly
18. Vyřazení dlouhodobého hmotného
majetku
19.		Odměny, jiná plnění členům zastupitelstva města
20. Volbu přísedícího Okresního soudu
v Náchodě
21.		Střednědobý plán rozvoje sociálních
služeb 2018-2020
22. Rozpočtová patření
Jednání zastupitelstva města se zúčastnilo
26 zastupitelů, jeden byl omluven.
Veškeré materiály pro jednání zastupitelů 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/zastupitelstvo/usneseni/zastupitelstvo-24.asp
Záznam z jednání najdete na adrese:
http://www.mestonachod.cz/mesto/zastupitelstvo/video-archiv/24-11122017/

Zastupitelstvo města 11. 12. 2017

projednalo:
1. Memorandum o spolupráci na projektu „Město Náchod – 200 let lázeňství
a jeho obnova“
2. Střednědobý výhled rozpočtu na období 2018–2022
3. Střednědobé výhledy rozpočtu a rozpočty za PO města Náchoda
4. Rozpočet města Náchoda na rok 2018
5. Majetkoprávní úkony obce
6. Dodatek č. 2 ke Smlouvě č. SMF/7/2017
o plnění závazku veřejné služby obecného hospodářského zájmu
7. Smlouvy o veřejné službě – 2018
8. Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda – podpora de
minimis č. SMF/4/2018
9. Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města č. SMF/5/2018
10.		Smlouvy o dotaci – podpora de mini-

V minulém týdnu bylo dokončeno nové veřejné osvětlení chodníku a cyklostezky kolem rybníku Podborný do Dolní Radechové.
Tuto investici za půl milionu korun
z městského rozpočtu realizovala během
listopadu a začátku prosince firma Elektroin spol. s r.o. Náchod ve spolupráci s firmou EKO LED LIGHTS s.r.o. Hořice, která dodala svítidla. Na trase je vybudováno devět
sloupů, na kterých jsou osazena LED svítidla. Nové veřejné osvětlení tak zajistí bezpečnost chodců i cyklistů na této velmi frekventované cyklostezce propojující Náchod
s Dolní Radechovou.

LEDEN

ZPRÁVY Z RADNICE

Harmonogram svozu komunálního odpadu pro rok 2018
1. Svoz nádob na směsný odpad 110/120 l a 1100 l
Pondělí:
Sídliště Plhov, SUN, střed města – ul. Smiřických, Borská, Wolkerova, Bartoňova, Zámecká, Máchova, Komenského + přilehlé
ulice, Nový svět, Purkyňova, Běloveská
Úterý:
Babí, Pavlišov, Bražec, ul. Bílkova, Českoskalická, Volovnice,
Mlýnská, Hurdálkova, Tepenská, Karlovo náměstí, Kladská, Karlův Kopec, Kašparák, Raisova, Pražská vedle Autodružstva, Odboje, Ryšavého, Na Václaváku, část Branky bez sídliště
Středa:
Sídliště Běloves, Branka, ul. Komenského (část), Pražská, Pekelská, Lidická, Na Skalce, Partyzánská, Krkonošská, Rybářská, Na
Přadýnku, Ikárie, Jungmanova, Na Příkopech, Klínek, Kašparák,
Dobrošovský kopec, (oblast nad Pivovarem), SUN č.1
Čtvrtek
Příměstské části Lipí, Jizbice, Malé Poříčí, Husovo náměstí,
ul. 1. máje, U Zbrojnice, Vítkova, Polní, Na Horním konci, Za Vodou, Bartoňova, Pod Lipím, Palachova, Jugoslávská, Pod Řípakem, Čs. bratří,
Pátek
SUN, ul. Bartoňova, Bílkova, Pražská 250, 257, 258, 271, Denisovo nábřeží, Tepenská, Krámská (parkoviště), Na Strži, Elišky
Krásnohorské
nádoby 110/120 l – svoz 1x týdně v určený den
nádoby 1100 l – svoz 1x týdně v určený den, z toho 5 ks nádob
sváženo 3x týdně (pondělí, středa, pátek) a 50 ks nádob sváženo
2x týdně (úterý, čtvrtek)
PYTLE (papír, plast, tetrapak, kov):
– lx měsíčně, vždy v 1. celý týden v měsíci
(1., 6., 10., 14., 19., 23., 27., 32., 36., 40., 45. a 49. týden)
– trasy dle svozu nádob na směsný odpad
KONTEJNERY (papír, plast, sklo)
a) papír
nádoby 1100 l (kontejnery)
– středa (sudý týden) – 45 ks
– středa (každý týden) – 85 ks
nádoby 2100 l (zvony)
– úterý (sudý týden) – 18 ks
– pondělí (sudý týden) a čtvrtek (lichý týden) – 11 ks (Č. Bratří 3x, Komenského u FÚ, Vatikán, Vojanova, Smetanova, Hamra,
Klínek 2x, Jugoslávská, Drtinovo nám.,)
b) sklo
1 x za 8 týdnů – 3., 11., 19., 27., 35., 43. a 51. týden
c) plasty
1 x týdně – PO 69 ks (Babí, Pavlišov, Borská, Plhov, Příkopy, SUN,
Běloves Karlův kopec)
1 x týdně – ČT 72 ks (Pražská, Hronova, Českoskalická, Č.Bratří,
Dobrošov, Lipí, Jizbice, Branka, Mánesovo náb., Běloves)
2 x týdně – PO, ČT 20 ks (Dobrošovská, Bezručova, Borská, Bílkova, Hamra, Jugoslávská, 3x Klínek, 2x Plhov Kostelecká, Tržnice, 1x Mánesovo náb., Purkyňova, Smetanova x Zátiší, Tyršova, Vatikán, 1x SUN.)
d) bioodpad
nádoby 120/240 l (popelnice) – 181 ks
nádoby 770 l (kontejnery) – 31 ks
– v období od 1.4. do 31.11. 1x týdně v úterý (exponovaná stanoviště 2x týdně, v ÚT a PÁ)
– v období od 1. 12. do 31. 12. 1x týdně v úterý
– v období od 1. 1. do 31. 3. dle potřeby
3. Provoz sběrného dvora
(na sběrném dvoře je možné ukládat veškeré druhy komunálního
odpadu, včetně elektro výrobků podléhajících zpětnému odběru)

od 1. 11. do 31. 3.
pondělí:
středa:
sobota:
zbytek roku
pondělí:
středa:
sobota:

6–17 hod.
6–17 hod.
zavřeno
6–18 hod.
6–18 hod.
8–12 hod.

4. Jednorázový svoz nebezpečných a objemných odpadů
Jedná se o následující odpady:
a) nádoby od barev, znečištěné štětce, barvy, motorové oleje
a olejové filtry, znečištěné textilie, ředidla a rozpouštědla,
pesticidy, chemikálie atd.
b) nábytek, sanitární zařízení, koberce, pneumatiky (bez disků)
atd.
Dále se svážejí výrobky podléhající zpětnému odběru:
akumulátory, zářivky, výbojky, domácí elektrické spotřebiče
(chladničky, mrazničky, televizory, počítače, monitory atd. – nerozebrané a kompletní)
Stavební odpad se nesváží, neboť se nejedná o komunální odpad (tento odpad je možno za úplatu uložit přímo ve sběrném
dvoře)!
Termíny svozu objemného a nebezpečného odpadu:
pátek: 13. dubna 2018
12. října 2018
sobota: 14. dubna 2018
13. října 2018

Krasobruslařky na cestách
Závody v Praze, Novém Městě nad Metují, ve Dvoře Králové
nad Labem a v Mladé Boleslavi.
Naše juniorky usilují o nominaci na MČR a daří se jim. V Praze se výrazně prosadila Oluša Gajdošová a díky čistému dvojitému axelu získala 7. místo.
Zdařilé pokusy o trojité skoky předvedla Vendula Maršíková,
obsadila 10. místo a dá se řici, že nominaci mají jistou. Bojovat
o ni bude Karolína Habrová, která nestartovala ve všech závodech pro zranění a nemoc.
Mladší žákyně Eliška Gajdošová bude reprezentovat Královéhradecký kraj na Zimní olympiádě dětí a mládeže, tentokrát
na stadionu v Litomyšli. Také ona bude jistou účastnicí MČR
mladších žákyň. Místo na stupních získala v Mladé Boleslavi
Kateřina Němečková a Pavlína Mertová.
Pavlíně se dařilo i ve Dvoře Králové a svým umístěním potvrzuje, že patří k předním závodnicím ve své kategorii. Ve Dvoře Králové se představila také přípravka našeho oddílu: Amálie
Šolcová, Klára Wilson, Natálie Rejtharová. Té se podařilo vyhrát
a na svůj první start tak bude vzpomínat jako na vítězný. Děti
z oddílu TJ Kraso Náchod, předvedly ve středu 20. 12. 2017 dopoledne exhibici pro mateřské školy a následně potom o vánočních prázdninách pro veřejnost, své přátelé a rodiče.
6. ledna se konají v Náchodě
testy výkonnosti, kde mladí krasobruslaři předvedou
předepsané prvky, které je
posunou do vyšších kategorií a umožní jim jet na MČR,
když se tam probojují. Držíme pěsti!
Jaroslava Pavlovičová
foto: Pavlína Mertová – volná
jízda Mladá Boleslav
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KRONIKA, INFORMACE
								
narození a svatby
KRONIKA
V listopadu 2017 se narodili:
1. 11. Sofie Kusalová
9. 11. Antonín Maixner
10. 11. Sylvie Kollertová
		 Daniel Kaufman
15. 11. Bao Ngoc Do
16. 11. Ema Poprašić
17. 11. Daniel Macháček
21. 11. Abby Noelle Eimerová
		 Nathaniel Eimer
22. 11. Janek Klimeš

Rodným krajem č. 55
V prodeji je již 55. číslo sborníku Rodným krajem, v němž naleznete zajímavé
články pojednávající o lidech a událostech
z našeho regionu. Mimo jiné se dozvíte

23. 11.
		
24. 11.
27. 11.
28. 11.

Kateřina Anna Balcarová
Rosiana Vivien Čísarová
Phuong Thao Nhi Nguyen
Oliver Novák
Tomáš Pibil

V listopadu 2017 byli oddáni:
24. 11. Tomáš Svítil, Dolní Radechová
		 Monika Augustinová,
		 Dolní Radechová

o pozoruhodném životě broumovského
sportovce Emericha Ratha (1883–1962),
který by šíří svého záběru mohl směle
konkurovat i takovému velikánovi, jako
byl J. Cimrman. Zmíněna bude i osobnost
P. Sigismunda Boušky (1867–1942), kněze
a významného literáta, k jehož životu se
vztahuje v letošním roce dokonce čtyřnásobné výročí. Ke starším dějinám se váže
článek o narození arcibiskupa Arnošta
z Pardubic v osadě Hostinka nedaleko Hořiček, či pojednání o výskytu strážních
vart na Kladském pomezí.
Kromě dalších, informacemi nabitých
článků, je aktuální číslo doplněno novou
rubrikou, literárním salonem, který nabízí prostor k publikování i mladým tvůrcům z našeho kraje. Novinkou je také
přehled akcí regionálních kulturních institucí na první pololetí roku 2018. Sborník Rodným krajem také prochází vizuální proměnou, což je patrné i z podoby
titulní stránky.
Sborník vydává Městské kulturní středisko v Červeném Kostelci ve spolupráci
s Vlastivědným spolkem. Sborník je k dostání v obvyklých prodejních místech za
cenu 30 Kč.

Nové parkoviště u dopravního hřiště
S blížícím se koncem roku se dokončují všechny investiční akce města Náchoda.
Jednou z nich je i nové parkoviště vybudované podél místní komunikace v ulici Kapitána Jaroše v Náchodě–Bělovsi u doprav-

ního hřiště. Sešli se tu představitelé města
Náchoda – starosta Jan Birke, místostarostové Pavla Maršíková, Miroslav Brát a Jan
Čtvrtečka, vedoucí odboru investic a rozvoje města Bohuslav Voborník a Jana Ko-

Mikulášská Lipí
I děti z Lipí si letos po delší odmlce užily Mikulášskou nadílku. V pátek 8. 12.
2017 se multifunkční místnost nově zrekonstruované budovy bývalé školy proměnila díky dětem z MŠ Lipí v nebesa plná
andílků. Děti zahrály nádhernou Andělskou pohádku o pečení perníčků. Poté
společným pokřikem přivolaly Mikuláše
s andělem a samozřejmě i neposedné čerty. Po bohaté nadílce následovaly zábavné, doslova čertovské hry. Velký dík patří
především Městu Náchod, nejen za nádherný prostor, ale i finanční dar, učitelkám a dětem z MŠ Lipí za překrásné Andělské představení, SDH Lipí za spolupráci
a zajištění občerstvení, spolku Lipový list
za organizační zabezpečení a v neposlední řadě také všem maminkám a tatínkům,
kteří se podíleli na přípravě tohoto večera.
Jana Rösnerová

Děkujeme občanům
Děkujeme občanům za využití našich
služeb v minulém roce. Těšíme se na vás i
v roce 2018 a přejeme vám vše dobré, pevné zdraví a poho dové dny. Zveme vás do
naší poradny, pokud budete potřebovat
informace, odbornou radu či pomoc v řešení svých složitých životních záležitostí.
Vaši poradci Občanské poradny Náchod, pasáž MAGNUM, Kamenice č. 113,
Náchod telefon: 734 370 960.
vářová, která měla stavbu na starosti, zástupci projektanta a dodavatele stavby
a také pracovníci dopravního hřiště, jehož
návštěvníci zcela jistě nové parkovací plochy ocení.
„Nové parkoviště s 24 stáními včetně
dvou vyhrazených míst pro invalidy bude
sloužit nejen pro návštěvníky dopravního
hřiště, ale hlavně pro připravovaný záměr
obnovení lázeňství v objektu nedalekých
Malých lázní“, upřesnil starosta Jan Birke.
Parkoviště s asfaltovým povrchem je šířky 5,2 a délky 75,5 metru a jsou zde umístěny dva sloupy veřejného osvětlení. Podél
komunikace v ulici Kap. Jaroše je od parkoviště po křižovatku s ulicí U Zbrojnice
také nově vybudováno 30 metrů dlážděného chodníku, který bude sloužit k převedení pěších přes křižovatku. Zhotovitelem
celé stavby za 1,4 mil. korun je společnost
BEZEDOS s.r.o. z Velkého Poříčí.

INFORMACE Z RADNICE

LEDEN

Odpočívadlo
u mostu v Bělovsi

Pozorným občanům města Náchoda
neunikla výstavba nového odpočívadla
u mostu v Bělovsi. Stavební práce začaly
v říjnu a byly dokončeny v listopadu letošního roku. Výsledek práce zhotovitele,
kterým byla společnost SILVAGRO, s.r.o.
můžete posoudit z fotografií, nebo v rámci procházky a osobně vyzkoušet. Celkové náklady na odpočívadlo včetně souvisejících zemních prací a zámkové dlažby
činily 292.000 Kč. Dílo bylo realizováno
v rámci projektu „Naučná stezka Evropským městem Náchod – Kudowa-Zdroj,
(dále jen projekt), který je spolufinancován z prostředků Evropské unie – Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR)
a státního rozpočtu ČR prostřednictvím
programu INTERREG V-A Česká republika
– Polsko 2014–2020. Celková výše dotace
činí 90 % ze způsobilých výdajů projektu.
Zhotovením odpočívadla byla dokončena
investiční část celého projektu, ze kterého
byl již v roce 2016 postaven „Most přes Metuji v Bělovsi“ a v roce 2017 i „Park u Města Prahy – Park osobností“. Investiční součástí projektu jsou také naučné panely
umístěné na české i polské straně stezky,
rovněž postavené v letních měsících letošního roku. Autorem grafické části panelů je pan Vladimír Kraus. Výrobu, dodávku a montáž stojanů pro panely provedl
pan Adam Škoda. Bližší informace o naučné stezce chystáme k jejímu slavnostnímu
otevření, jež je plánováno na jaro příštího
roku. Na otevření budete srdečně pozváni,
neboť stezka je tu pro vás.

Ulice Nemastova je po kompletní rekonstrukci
Jednou z největších investičních akcí
města Náchoda v roce 2017 byla rekonstrukce ulice Nemastova. Opravy komunikace zde probíhaly od května letošního
roku za intenzivní spolupráce všech síťařů.
Na základě požadavku společnosti
Innoggy, která měla v těchto místech již
dlouhodobě plánovanou výměnu vedení
plynu, se při koordinační schůzce s městem připojila ještě společnost ČEZ s demontáží vrchního vedení el. napětí, které
bylo při rekonstrukci umístěno do země.
Stejně tak byl koordinován postup s VaK
Náchod, a. s., došlo k vybudování nové
dešťové kanalizace městem a VAK provedl přepojení kanalizačních přípojek
do splaškové kanalizace.
„Celá akce byla velmi složitá nejen na koordinaci pracujících firem, ale i z hlediska
technického provedení, protože všechny stávající sítě byly uloženy velmi blízko sebe bez
náležitých odstupů. Nicméně i díky vstřícnosti a spolupráci místních obyvatel se podařilo všechny komplikace vyřešit,“ upřesnil průběh stavebních prací místostarosta
Jan Čtvrtečka.
Následně město Náchod kompletně zrekonstruovalo chodníky, komunikaci a veřejné osvětlení. Zhotovitelem celé akce
za téměř 11 milionů korun byla společnost KENVI CZ s.r.o., Vamberk.
„Děkuji stavbařům za to, že se vypořádali
s celou řadou překážek, a především obyvatelům této části Náchoda – sídliště Branka,
protože pro ně opravy představovaly skutečně velké dopravní omezení, navíc v souběhu se stavebními pracemi na opravě průtahu městem. Nebyl to lehký rok, přesto věřím,
že nyní obyvatelé provedenou opravu ocení,“
uvedl starosta Jan Birke.

Další související investicí byla výstavba chodníku pro pěší včetně veřejného
osvětlení, které propojilo stávající chodník vedoucí z města v ulici Českoskalické se stávajícím chodníkem v ulici Za Přádelnou a Václavické. Tuto stavbu za 1,8
mil. Kč provedla v měsících říjen až prosinec rovněž společnost KENVI CZ s.r.o.,
Vamberk.

Metujští tygři pořádali již
47. ročník soutěže v zimním plavání
Na rybníku Podborný, kde se soutěž
O pohár starosty města Náchoda v sobotu 16. 12. 2017 konala, čekalo na organizátory v čele s panem Petrem Kociánem
hned po ránu překvapení po mrazivé noci
– ledová krusta. Starosta Náchoda Jan Birke proto povolal dobrovolné hasiče a společně s nimi osobně dohlížel v motorovém
člunu na to, aby nikdo nepřišel k újmě. To
se díky součinnosti všech složek podařilo.
Od 16 hodin potom proběhlo na náchodské radnici slavnostní předávání medailí
a pohárů těm nejlepším. Kromě starosty
se tohoto úkolu zhostila Veronika Milerská, mistryně světa v plavání na 3 km
z roku 2017 z maďarského Balatonu a exotický punc této akci dodala účast argentinské reprezentantky v dálkovém plavání Victorie Mori.
Velké poděkování patří pořadatelům
a všem nadšencům zimního plavání!
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OSMIČKY, VÝROČÍ

Proč jsou osmičky tolik významné?
Vážení čtenáři, v letošním roce si připomeneme hned několik významných výročí, která končí na osmičku. Osmičková
výročí jsou hodně populární, neboť mnohé významné události osmičkami začínaly a některé končily. A protože nelze takovéto památné události jen tak hodit
za hlavu, rozhodli jsme se vám je přiblížit formou jedenácti příspěvků v náchodském zpravodaji. Povězme si však, proč
jsou osmičková výročí tak zajímavá.
Osmička se sice jeví jen jako běžné přirozené číslo, ale v mnoha oborech, stejně
jako náboženstvích je číslem magickým.
Položíme-li osmičku na bok, získáme znak
pro nekonečno. V chemii je číslo osm protonovým číslem kyslíku. Všechny druhy
pavouků mají osm nohou, chobotnice mají
osm chapadel. U člověka je v optimálním
případě na každé straně osm zubů, přičemž osmým je zub moudrosti. V křesťanství má osmička duchovní význam.
Bible uvádí, že s Noem plulo v Arše osm
lidí. V knize Zjevení je osmým uváděným
králem Antikrist. V islámu se uvádí počet osmi andělů nesoucích trůn s Alláhem
na nebesa. Stejný počet osmi je pak uváděn u nebeských bran. Největší význam
je pak osmičkám přikládán v Číně, kde je
číslo osm číslem pro štěstí, a to, že to není
jen prázdná fráze, dokládá i příklad XXIX.
letních olympijských her v Pekingu, které
byly zahájeny 8. srpna 2008 v 8:08:08 hodin místního času.
Osmičky se objevují v celé naší historii, přesto v naší paměti zůstávají nejvíce
spojeny s událostmi 20. století. Od vzniku republiky v roce 1918 prožili naši předci jen dvacet pokojných let existence svobodného národa a přišel zrádný rok 1938,

v němž jsme byli porobeni sousedním Německem. Šest válečných let skončilo a následovaly jen tři roky svobody. V únoru
1948 nastoupil nový režim – tehdy komunistický, který vydržel u moci celých
41 let. Zapomenout nelze na srpen 1968
a příchod „přátelských“ vojsk Varšavské
smlouvy. Tyto osmičkové události mnozí z nás pamatují a v dalších článcích se
o nich blíže dozvíte.
Zabrousíme-li hlouběji do historie, nesmíme zapomenout na památné události, které se dotýkaly českého království,
ale i celé Evropy. Vzpomeňme jen bitvu
na Moravském poli roku 1278, založení
Karlovy univerzity roku 1348, úmrtí císaře a českého krále Karla IV. roku 1378, korunovace českého krále Jiříka z Poděbrad
roku 1458, rok 1588, kdy v Kralicích vyšel pátý díl šestisvazkové Bible kralické,
roky 1618 a 1648, v nichž začala a skončila třicetiletá válka, nebo rok 1778, kdy
probíhala válka o bavorské dědictví, známá jako válka bramborová či revoluce
roku 1848. Mohli bychom takto pokračovat i dále, ale i z uvedeného výčtu je jasné,
že těchto výročí je opravdu požehnaně.
Pro nás Náchoďany však budou nejzajímavější hlavně ty, která se týkají přímo
Náchoda. Proto se, kromě zmíněných výročí dvacátého století, zaměříme na třicetiletou válku, válku bramborovou, či výročí revoluce roku 1848, ale také výročí
místní, jakými bylo založení běloveských
lázní, povíme si o náchodských významných osobnostech, které své osmičky
měly ve svých datech narození a úmrtí
a na konci roku 2018 si povíme o výročích, která mají vztah k Vánocům a našemu městu.
Richard Švanda

Lednová výročí
Na Nový rok si letos můžeme připomenout, že samostatná Česká republika dovršila čtvrt století své existence.
1. ledna 1893 se narodil sochař Karel Dvořák, jehož skupina plastik zdobí průčelí
knihovny, jednoho z reprezentativních
domů Kamenice.
1. ledna 1898 se narodil v Dobrém
u Dobrušky regionální spisovatel Karel Michl, redaktor někdejšího časopisu
Od kladského pomezí.
2. ledna 1983 zemřel dlouholetý profesor
náchodského gymnázia Josef Hrubecký.
3. ledna 1928 zemřel sochař Quido Kocián, mj. tvůrce pomníku polního myslivce
z války v roce 1866 na Vysokově.
3. ledna 1983 zemřel sochař Jaroslav Horejc. Jeho soška boha Merkura a reliéfy
v parapetech oken nejhořejšího patra zdobí Havlíčkův dům na Kamenici (čp. 114).
Vytvořil i plastiku Truchlící na hronovském hrobě Aloise Jiráska.
8. ledna 1943 zemřel v Náchodě první
předseda Českého olympijského výboru,
dlouholetý předseda Klubu českých turistů dr. Jiří Stanislav Guth – Jarkovský.
Po studiích byl krátce vychovatelem synů
náchodské knížecí rodiny Schaumburg-Lippe.
12. ledna 1958 zemřel spisovatel Vladimír Drnák, autor románu o Josefu Němcovi Manžel slavné ženy (vyšel 1938).
14. ledna 1898 se narodil JUDr. Jan Chudoba, vrchní policejní rada v Náchodě v době
protektorátní, vzácný člověk, který tehdy
zachránil mnoho lidí před koncentrákem
i smrtí. Lucie Jarkovská o něm napsala
knihu Ve službách ministerstva vnitra.
19. ledna 1953 zemřel akademik
prof. ing. dr. Josef Řezníček, přední představitel české elektrotechniky, vědec evropského jména. Narodil se 1. dubna 1893
v Havlovicích, vystudoval tehdejší náchodskou reálku, maturoval v roce 1911.
Jeho jméno nese ulice před gymnáziem.
20. ledna 1928 se narodil PhDr. Karel Červinka, češtinář a ruštinář zdejšího gymnázia.
22. ledna 1873 se narodil v učitelské rodině ve Slatině nad Úpou violoncellista, zakládající člen Českého kvarteta Otto Berger. Je pochován na náchodském hřbitově.
24. ledna 1898 se narodil v rodině majitelů
běloveských lázní PhDr. Ivan Honl. Psával
hojně o regionálních tématech do časopisu Od kladského pomezí i jiných.
25. ledna 1958 zemřel výtvarník Antonín
Brunner, autor řady portrétů náchodských osobností, ale i obrazů města, grafických listů, diplomů apod.
Omluva: Do prosincových výročí se vloudil překlep. Transport židů byl v prosinci
roku 1942, v roce 1992 byla k této události výstava, na jejíž vernisáži bylo ještě několik tehdy žijících…
(AF)

Z HISTORIE

LEDEN

Historické církevní stavby
1. Kostel sv. Jana Křtitele ve Starém Městě n. Met.
V roce 2018 náš seriál věnujeme zajímavému tématu – významným historickým církevním stavbám v Náchodě. Začneme
nejstaršími z nich – katolickými kostely a kaplemi, dále se budeme zabývat objekty nekatolických církví, židovskými modlitebnami a nezapomeneme ani na kaple v okolních obcích. Na náš
seriál jsme jako spoluautora přizvali odborníka nejpovolanějšího – Ing. Jiřího Slavíka z územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Josefově.
Náchodský hřbitovní kostel patří mezi nejstarší stojící stavby severovýchodních Čech. Ale na rozdíl od dřívějších názorů,
které vznik kostela kladly již do 12. století, lze nyní na základě výsledků několika průzkumných a dokumentačních akcí výstavbu kostela datovat až do 3. čtvrtiny 13. století, do období
před založením opevněného města Náchoda. Kostel vznikl pravděpodobně z iniciativy Hrona z Náchoda
z rodu Načeraticů na nevysoké terase
v těsném sousedství dálkové komunikace z Čech do Slezska v blízkosti
osídlení, doloženého od 12. století.
Na vysoké stáří kostela upozorňuje směrem vzhůru se zužující zdivo
s nerovnými líci, zeslabené v horní části na vnějších stranách lodi
ústupkem. Vztah stavby kostela sv.
Jana Křtitele ke stavbě náchodského
hradu nelze zatím přesně určit, z logiky historie i sídelního vývoje však
vyplývá, že kostel mohl vzniknout
jako první a teprve po něm byl stavěn zděný hrad v nynější poloze. Až
když ve 2. polovině 14. století začali v Náchodě stavět kostel sv. Vavřince, došlo k přemístění fary do hradeb.
Hřbitov u kostela však zůstal dodnes.
Nevelký raně gotický kostel se
skládal z plochostropé obdélné
lodě o rozměrech 17,7 x 13 m a téměř čtvercového závěru odděleného od lodi mírně lomeným neprofilovaným vítězným obloukem. Závěr
byl zaklenut jedním polem křížové
klenby s masivními okosenými klenebními žebry na konzolách. Kostel
měl podle všeho při protější západní straně zděnou podklenutou tribunu, shora zaklenutou valenou klenbou (na vnitřní straně západního štítu se zachoval její
otisk), prostupující do krovu. Takovýto útvar je vzácnějším dokladem přežívání zděných tribun ještě ve 2. polovině 13. století.
Tribunu osvětlovalo od západu kruhové okno. Vstup do kostela
byl možný jedině velkým lomeným okoseným portálem v jižní
stěně, zajištěným závorou. Podobu nevelkých oken dokládá kamenný parapet okénka nad tímto vstupem. Podlaha kostela původně kopírovala průběh venkovního terénu a tak je dnes po vyrovnání práh hlavního portálu snížen a gotická oltářní menza
naopak utopená pod podlahou.
V průběhu 15. století, údajně za vpádu Slezanů v roce 1441,
došlo k poškození kostela. Opravy proběhly na samém konci
15. století, kdy po odstranění klenby závěru došlo k jeho zvýšení na úroveň lodě a pořízení dnešních tří kružbových oken v rozšířených kolmých špaletách. Kružba ve východním okně se dnes
skládá ze dvou nezávislých částí, horní byla asi původně určena do nového západního okna. Kostel tehdy také získal nynější tvar střech na hambalkovém krovu s rozvinutým podélným

vázáním. Dříví na něj bylo káceno podle dendrochronologického datování v zimním období mezi lety 1498 a 1499. Záklopový
prkenný strop v lodi podepřený dodnes zachovaným dřevěným
sloupem byl zdoben malbou včetně šablonové. Nad portálem se
měl nacházet letopočet 1501. Kdy zanikla zděná tribuna, nelze
s určitostí zjistit, nejpozději v 17. století ji nahradila dřevěná,
dochovaná dodnes, ale bez bočního ramene. Po zániku zděné
tribuny mohl vzniknout západní vchod, později opatřený předsíňkou. Do roku 1674 je dendrochronologicky doloženo kácení
dřeva na táhla, spojující štíty nad závěrem kostela. V té době
také vznikla větší část zařízení kostela včetně hlavního oltáře
a kazatelny. V době baroka byla také před jižním vchodem přistavěna plochostropá předsíňka s dvěma půlkruhem zakončenými okny, barokní podobu má i vížka
se zvonkem nad lodí. Kostel byl zrušen za josefinských reforem v r. 1786,
ale již v r. 1791 došlo na jeho obnovu.
Mezitím ale byla část vybavení prodána jinam.
V této podobě byl kostel udržován
až do konce 19. století, kdy kolem
roku 1870 došlo k přenesení náhrobníků z kostela a k odstranění západní předsíně. Ve 2. třetině 20. století
byly vnější omítky nahrazeny tvrdou omítkou v hnědavé barvě. V závěru 20. století došlo k pořízení nové
snadno udržovatelné dlažby a v roce
2005 měly být vyměněny vazné trámy krovu, již jednou předtím vyměněné. Bez jasných příčin došlo v letech 2005-2006 k náhradě dosud bez
závad fungujících krovů z přelomu
15. a 16. století, jedněch z nejstarších v celých východních Čechách
i prkenného stropu. V letech 2010
a 2011 byly opraveny vnitřní omítky.
Z vnitřního vybavení je nejcennější portálový hlavní oltář z 2. pol.
17. století s pseudokorintskými sloupy a kopií původního obrazu sv. Jana
Křtitele od F. A. Schefflera z r. 1751,
po stranách stojí sochy svatých Vavřince, Petra, Pavla a Floriána. Barokní kazatelna rovněž z 2. pol. 17. stol.
byla údajně původně umístěna v děkanském kostele. Na jižní
straně presbytáře je umístěna nápisová deska, kryjící ostatky
osvícence, litoměřického biskupa a náchodského rodáka Josefa
Františka Hurdálka (1746-1833), přenesené sem z Prahy v r. 1890.
Na vnější straně kostela se nachází deset kamenných náhrobníků původně umístěných uvnitř v podlaze nebo ve zdech, nejstarší, věnovaný Dorotě Jelínkové z Koldína, je z r. 1560. Další
z r. 1596 resp. 1606 patří Kateřině resp. jejímu manželovi Hanuši Buchloveckému z Křížkovic, majitelům svobodného dvora
ve Starém Městě n. Met.
Kostel je od svého vzniku obklopen hřbitovem. Původně byl
mnohem menší než dnes a měl tvar oválu s kostelem uprostřed.
Podle zmínky z r. 1562 se zdá, že zde v té době stála samostatná
zvonice, nový plot kolem hřbitova byl zřízen v r. 1599.
Náchodský hřbitovní kostel sv. Jana Křtitele náleží mezi nejstarší stojící stavby východních Čech a ve svých konstrukcích
ukrývá jedinečné doklady úrovně stavitelství 13. a 15. století.
Ing. Jiří Slavík – Mgr. Jan Čížek
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Novinky z Babí

INFORMACE

z Městského informačního centra

Přípravy na novou turistickou sezónu 2018
Zimní měsíce se v každém informačním
centru vždy nesou v duchu velkých nápadů, jejich příprav a realizací – ani u nás
tomu není jinak. Pro nadcházející turistickou sezónu pro naše místní příznivce
i návštěvníky z řad turistů připravujeme

aktualizovaná vydání současných materiálů v čele s novou mapou centra města.
V prvním lednovém týdnu se na našem
pultu objeví přepracované vydání PRŮVODCE NÁCHODEM JOSEFA ŠKVORECKÉHO z pera p. Aleše Fetterse s fotografiemi
Petra Šulce z Fotoklubu Náchod. Tato publikace bude distribuována zdarma a provede vás náchodskými krásami i zákoutími, které obdivoval i sám Danny Smiřický
alias Josef Škvorecký.
I v letošním roce jsme se rozhodli prezentovat město Náchod na veletrzích cestovního ruchu napříč Českou republikou.
Můžete se s námi potkat:
18.–21. 1. 2018 – GO a REGIONTOUR 2018,
Brno, ve spolupráci s destinační společností Branka, o. p. s.,
15.–18. 2. 2018 – Holiday World 2018, Praha,
2.–4. 3. 2018 – Dovolená a region, lázeňství 2018, Ostrava,
9.–10. 3. 2018 – INFOTOUR a cykloturistika, Hradec Králové,
21.–23. 9. 2018 – Veletrh cestovního ruchu
Plzeňského kraje, Plzeň.

Nový informační navigační
systém pro turisty v Náchodě
Přehledná, srozumitelná a jednotná
navigace k atrakcím cestovního ruchu je
jedním z předpokladů spokojenosti návštěvníků. I proto, v rámci projektu Informační navigační systém v Náchodě
– I. etapa, identifikační číslo 117D721007086,
probíhala v Náchodě instalace jednotné
navigace k objektům spjatým s cestovním ruchem, zaměřená na pěší, cyklistické, motoristické, tuzemské i zahraniční turisty.
Dokončeno je značení řeky a mostů
přes ni, značení významných objektů cestovního ruchu v regionu (např. pevnostní
památka Dobrošov, státní zámek Náchod,
bojiště 1866) a významných komunálních
cílů (např. plavecký bazén, zimní stadion,
informační centrum).
Zhotovitelem dopravního značení je
Dopravní značení Náchod s.r.o., Vysokov.

V rámci prací, ale mimo výše zmíněný
projekt, bylo instalováno značení nemocnice a policie.
Dokončena je již i navigace pro pěší
v centru města. Směrovkami jsou značeny cíle komunální (např. radnice, nádraží autobusové a vlakové, pošta), sportovní
(např. koupaliště) a historické (např. zámek, kostel sv. Vavřince). Většina směrovek stejně jako část dopravního značení
obsahuje pro snadnější orientaci zejména
nejmladších turistů a cizinců i piktogram.
Zhotovitelem navigace pro pěší je
B plus P spol. s r.o., Červený Kostelec.
Projekt „Informační navigační systém
v Náchodě – I. etapa“ je realizován za přispění prostředků státního rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro
místní rozvoj ČR. Dotace je ve výši 50 %
způsobilých výdajů projektu.

„Je krásná“, říkají hlavně ti, kteří se
o ni zasloužili. Tak to bývá, co si uděláme
sami, toho si víc ceníme. O čem je řeč? No
přece o naší autobusové zastávce Babí –
Vrška. Má nový oranžový kabát, vnitřní
stěny se bělají, střecha je opravená a dřevěné části pěkně natřené. Nikdo si ji nesplete – má i zdálky čitelný nápis. Když
se stmívá, rozsvítí se společně s veřejným osvětlením a stává se milou společnicí i pro večerní cestující. Už se za ni nemusíme stydět, a pokud ji budeme chránit
a hezky se v ní chovat, zůstane i nadále
důstojnou vizitkou této příměstské části. Městu Náchod děkujeme za finanční
podporu. Práce provedli zdarma šikovní
místní občané, a tak část peněz zůstane
i pro veřejné aktivity místního osadního
výboru.

Slavnostnímu otevření zastávky Babí
– Vrška byl 11. listopadu přítomen
i místostarosta města Ing. Jan Čtvrtečka
Aby se lidé bydlící v sousedství lépe poznali, potřebují místo k setkávání. Takovým se na Babí stalo především hřiště SK
STAR, z. s. Hrává se tu fotbal, nohejbal,
petanque či volejbal. Občas se sem sjedou
i lidé odjinud na turnaj nebo si jen tak
zaběhat či „zaplácat“. Nejvíce lidí přichází během tradičních akcí, jako jsou např.
dětský den, pálení čarodějnic, besídka
dětí na závěr školního roku. I letos před
Vánocemi sem děti i dospělí přinášeli různé ozdoby, prskavky a světýlka, aby společně ozdobili stromek a zazpívali si koledy.
(ac)

LEDEN
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INFORMACE K VOLBÁM PREZIDENTA REPUBLIKY
Vážení občané,
volba prezidenta České republiky se bude konat na území České republiky ve dvou dnech, a to v pátek 12. ledna 2018 od 14 hodin do 22 hodin a v sobotu 13. ledna 2018 od 8 hodin do 14 hodin. Případné druhé kolo se pak uskuteční opět ve dvou dnech,
a to v pátek 26. ledna a v sobotu 27. ledna v totožných časech.
Voličem, který je oprávněn volit hlavu českého státu, je státní
občan České republiky, který alespoň druhý den voleb tj. 13. ledna 2018 dosáhl věku 18 let, v případném druhém kole pak může
volit i občan, který završil 18 let nejpozději dne 27. ledna 2018,
tedy druhý den druhého kola volby.
Volební místnosti jsou shodné jako pro jiné druhy voleb a jejich seznam bude zveřejněn ve „Volebním oznámení“ starostou
města nejpozději ve čtvrtek 28. prosince 2017. Toto oznámení
bude vyvěšeno na webových stránkách města, na úřední desce Městského úřadu Náchod a samozřejmě i na plakátových plochách na území města Náchod.
Aby bylo voliči umožněno volit, musí volební komisi prokázat
svou totožnost platným občanským průkazem, nebo platným
cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky nebo cestovním průkazem. Je tedy nezbytné mít u sebe potřebné doklady, aby Vám bylo volební komisí umožněno volit.
Voličský průkaz
Volič, který se v době volby nebude zdržovat v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat na voličský průkaz v kterékoliv
volební místnosti na území České republiky, případně v jakémkoliv volebním okrsku v zahraničí, tj. na zastupitelském úřadě
nebo konzulárním úřadě České republiky.
O voličský průkaz je možné zažádat již nyní obecní úřad příslušný podle místa Vašeho trvalého pobytu. Žádost lze podat volnou formou nebo je možné využít připraveného vzoru žádosti
o vydání voličského průkazu, který je k dispozici na internetových stránkách Městského úřadu Náchod v sekci VOLBY.
Žádost lze podat
v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem (osvobozeno od poplatku)
v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky
osobně na městském úřadu
Žádost v písemné či elektronické podobě musí být obecnímu
úřadu doručena nejpozději 5. ledna 2018. Osobně může volič požádat až do 10. ledna 2018 do 16 hodin.
Je možné požádat o voličský průkaz pouze na první, nebo
na druhé kolo, nebo na obě kola volby.
Mezi prvním a druhým kolem lze za stejných podmínek požádat o vydání voličského průkazu na druhé kolo volby, a to v případě písemné či el. žádosti do 19. ledna 2018 a osobně nejpozději 24. ledna 2018 do 16 hodin.
Volby v nemocnici
Zákon o volbách prezidenta České republiky umožňuje volit
i těm voličům, kteří jsou ve dnech voleb hospitalizováni v nemocnici, porodnici, ústavu soc. péče nebo jiném obdobném zdravotnickém zařízení a nemohou se tedy dostavit do své volební
místnosti dle trvalého pobytu.
Je k tomu ovšem zapotřebí splnění některé z podmínek stanovených zákonem.
Volič může hlasovat na základě zápisu do tzv. Zvláštního seznamu voličů.
Do tohoto seznamu voliče zapíše obecní úřad na základě údajů správy příslušného zdravotnického zařízení. Tyto údaje musí
být obecnímu úřadu předány nejpozději 8. ledna 2018 pro 1. kolo
volby, resp. 22. ledna 2018 pro 2. kolo. Proto volič, který bude

v těchto dnech hospitalizován, bude při nástupu správou nemocnice dotázán, zda se chce účastnit voleb prezidenta republiky ČR (případně doporučujeme sdělit svůj úmysl, účastnit se
voleb při nástupu do nemocnice) a jeho údaje tak budou předány obecnímu úřadu k zapsání do zvláštního seznamu. Zároveň
dojde k vyškrtnutí voliče z tzv. stálého seznamu voličů v místě jeho trvalého pobytu. Ve dnech voleb pak nemocnici navštíví členové okrskové volební komise s přenosnou volební schránkou a seznamem voličů, kteří projevili vůli hlasovat a jsou tedy
zapsáni ve zvláštním seznamu.
Pokud případně dojde k propuštění voliče do domácí péče,
může se volič dostavit do své volební místnosti dle trvalého pobytu a bude mu též umožněno hlasování.
Volič může i v nemocnici hlasovat na voličský průkaz.
Pokud je termín Vaší hospitalizace plánovaný, a již nyní víte,
že budete hospitalizováni ve dnech voleb 1. případně 2. kola volby prezidenta ČR, doporučujeme si včas pořídit voličský průkaz
za podmínek popsaných výše. Při nástupu do nemocnice pak již
pouze uvědomíte personál, že se chcete účastnit voleb na základě vydaného voličského průkazu. Správa nemocnice o tom opět
uvědomí obecní úřad v místě nemocnice, který zařídí vše potřebné. Ve dnech voleb pak i za těmito voliči dorazí členové okrskové volební komise přímo do nemocnice a umožní jim hlasování.
Podrobnosti k samotné volbě
Hlasovací lístky jsou vytištěny pro každého kandidáta samostatně. Voličům by měla být kompletní sada hlasovacích lístků
dodána nejpozději do 9. ledna 2018 přímo na adresu jejich trvalého pobytu. V případě jejich poškození, ztráty či zjištění nekompletnosti je možné požádat přímo ve volební místnosti o vydání
nové sady. Volič, který hlasuje na voličský průkaz může též obdržet hlasovací lístky na požádání přímo ve volební místnosti.
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. V prostoru určeném pro výběr hlasovacího lístku volič vloží do úřední obálky – šedá obálka označená úředním razítkem obce – jeden hlasovací lístek kandidáta, pro něhož se rozhodl hlasovat.
Lístek se již nijak neupravuje.
V případě zdravotní indispozice či jiných vážných rodinných
důvodů je možné požádat volební komisi o to, aby volič mohl
hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu
volebního okrsku, pro který byla komise zřízena. Na webových
stránkách města Náchod bude k tomuto účelu zveřejněn v době
voleb seznam telefonních kontaktů do jednotlivých volebních
místností. V tomto případě pak komise vyšle své dva členy k voliči s přenosnou volební schránkou.
Druhé kolo voleb
Případné druhé kolo se koná ve dnech 26. a 27. ledna 2018.
Hlasovací lístky voliči obdrží již přímo ve volebních místnostech.
Do druhého kola volby postupují dva kandidáti, kteří obdrželi v prvním kole nejvíce odevzdaných platných hlasů. Pokud by
se na prvním místě umístilo více kandidátů se shodným počtem
hlasů postupují pouze všichni tito kandidáti z prvního místa
do druhého kola. Prezidentem republiky je pak zvolen ten kandidát, který ve druhém kole získal nejvyšší počet odevzdaných
platných hlasů.
Další podrobnosti k volbě prezidenta České republiky najdete na webových stránkách Města Náchod pod odkazem – prezidentské volby, případně též na stránkách Ministerstva vnitra
České republiky : www.mvcr.cz Zde najdete i aktuální seznam
kandidátů, kteří kandidují na prezidenta republiky.
Bc. Hana Horáková
vedoucí správního odboru
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HC NÁCHOD

MÁ SPRÁVNÝ SPORT PRO VAŠE DÍTĚ

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ
LEDEN 2018
 Pondělí 1.1.2018

od 14.00 hod. do 16.00 hod
 Úterý 2.1.2018
od 13.00 hod. do 15.00 hod
 Neděle 7.1.2018
od 14.00 hod. do 16.00 hod

PŘIJĎTE SI VYZKOUŠET LEDNÍ HOKEJ
A ZAŽIJTE SPOUSTU ZÁBAVY

 Sobota 13.1.2018
od 14.00 hod. do 16.00 hod

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

 Neděle 14.1.2018
od 14.00 hod. do 16.00 hod
 Sobota 20.1.2018
od 14.00 hod. do 16.00 hod

Pořádající klub:

 Neděle 21.1.2018

Termín akce:

od 14.00 hod. do 16.00 hod

Adresa stadionu:
Bližší info:

 Sobota 27.1.2018
 Neděle 28.1.2018
www.zimni-stadion-nachod.cz

23. ledna 2018
v úterý v 16 hodin
ZS Náchod, Na Strži 1795
www.hcnachod.cz

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

od 14.00 hod. do 16.00 hod
od 14.00 hod. do 16.00 hod

HC Náchod

zimni.stadion@mestonachod.cz

pojdhrathokej.cz

ŠKOLY

LEDEN

PrŠ, ZŠ a MŠ J. ZEMANA
Zemanova škola v čase adventním
Na začátku prosince proběhla Mikulášská besídka žáků naší školy. V ten den se
to ve škole hemžilo hlavně malými čertíky, kteří si společně s Mikulášem a anděly zatancovali a zazpívali. Nechyběly ani
dobroty z čertovské kuchyně. Mikuláš
„nadělil“ našim dětem krásnou marionetovou pohádku „Aladinova kouzelná lampa“, kterou si pro nás připravila LS Dětem
pro radost. Tímto bychom rádi poděkovali
panu Jirmanovi i všem ostatním účinkujícím za krásný zážitek a za možnost prohlédnout si loutky i zákulisí. Po skončení
pohádky přišel opravdový Mikuláš s čertem a to měly děti docela nahnáno. Ale ty
zlobivější to spravily písničkou nebo básničkou a příslibem, že se v příštím roce
polepší a tak si nakonec všichni odnesli
mikulášský balíček s nadílkou. Žáci speciálních tříd se i tento měsíc zdokonalovali v plaveckých technikách a užili si
vodních radovánek v náchodském bazénu. Žáci prvního stupně ZŠ navštívili výstavu betlémů v Novém Městě nad Metují. V rámci tělesné výchovy jsme zašli na
vycházku do lesa připravit Vánoce i pro
zvířátka. Ve škole se peklo vánoční cukroví, vyráběly se vánoční dárky, ozdoby,
připomněli jsme si vánoční zvyky a tradice. Tvořilo se i v mateřské škole při oblastní nemocnici v Náchodě – děti i zákonní
zástupci měli možnost zhotovit si řetězy
a svícny z přírodních i jiných materiálů,
společně si nazdobili vánoční stromeček.
Poslední týden proběhly ve škole vánoční
besídky jednotlivých tříd, kterých se zúčastnili i rodiče. Všichni jsme prožívali tu
neopakovatelnou atmosféru, kouzlo blížících se Vánoc... Mgr. Marie Hrachovcová

Zprávičky
z Masaryčky
Čertovský den ve 2. A
V úterý 5. prosince se naše škola opět
proměnila v rej čertíků a čertic. Vyučování ve 2. A bylo čertovské, pekelnými úkoly počínaje a pohádkami o čertech konče.
Překvapením pro druháčky byla návštěva Mikuláše, krásných andělů a strašidelných čertů. Odvážné děti zarecitovaly básničku a za své snažení obdržely od anděla
sladkou nadílku. Ale pozor! Mikuláš všem
malým žáčkům řekl, že ví i o jejich ne-

zbedném chování a pokud se nepolepší,
pošle pro ně skutečného pekelníka, aby
si je odnesl do pekla. Usměvavé tvářičky
a rozzářená očka byla důkazem toho, že
se všem čertí rejdění líbilo.
Mgr. Ivana Maršíková

Adventní vyrábění na ZŠ T. G. Masaryka
Při práci v našem kroužku Správná
děvčata a dovedné ruce jsme jeden týden věnovali výrobě adventních věnců.
Děti dostaly vše potřebné – polystyrenové věnečky, bodce, svíčky, větvičky, ozdoby a mašle. Protože je však příprava věnce
pro malé výtvarníky příliš náročná, přizvali jsme si na pomoc rodiče a prarodiče. A bylo po problému.
Scházeli jsme se od pondělí až do čtvrtka a 43 dětem přišlo na pomoc celkem
32 rodičů. K práci jsme si pustili vánoční koledy a strávili jsme tak čtyři krásná
odpoledne. Vyrobili jsme úžasné adventní věnce.
Touto cestou děkuji všem rodičům, kteří nás přišli podpořit, a těším se na další
spolupráci.
Michaela Šimonová
Žáci ZŠ T. G. M. Náchod vystavovali
v Červeném Kostelci
Dne 30. listopadu 2017 proběhla v Domku Boženy Němcové v Červeném Kostelci
slavnostní vernisáž výstavy uspořádané
místním Vlastivědným spolkem Červený
Kostelec u příležitosti 180. výročí zdejšího spisovatelčina pobytu v roce 1837. Součástí výstavy byly také ilustrace žáků nynější třídy 4. A a 4. B ZŠ T. G. M. Náchod,
které vznikly na sklonku minulého školního roku v hodinách výtvarné výchovy
pod vedením Mgr. Aleny Křivské.
Postavičky z autorčiných nejznámějších pohádek, z nichž se mnohé dočkaly
televizního či filmového zpracování, zaplnily část výstavního prostoru v horním
patře domku. K vidění zde byli např. Měsíčník, Slunečník a Větrník s princeznami,
které se za ně provdaly.
Výtvarné práce, na nichž se podílely
tři desítky šikovných malých výtvarníků,
měly u návštěvníků vernisáže velkou odezvu a zůstanou jako dar Domku Boženy
Němcové v Červeném Kostelci.
Mgr. Alena Křivská, tř. uč. 4. A
Vánoční tvoření se seniory
Vánoce jsou za dveřmi a tak se žáci
2. A ZŠ T. G. M. v pondělí 11. prosince vypravili za seniory do Domova důchodců
v Náchodě na společné tvoření s vánoční tematikou .

Bezprostřednost žáků, kteří se bez
ostychu usadili k pracovním stolům mezi
jednotlivé seniory, mile překvapila. Práce
na společném díle mohla začít. Rozběhla
se tvorba vánočních ozdob různých tvarů a z různých materiálů. Kapříky, stromečky a andílky se to za chvíli v místnosti jen hemžilo.
Nejenže se dílo podařilo, ale i atmosféra byla prosluněná vzájemnou spoluprací
dětí a seniorů a bylo na první pohled patrné, že si obě strany společné tvoření užily
a vánočně se při něm naladily.
Už teď se těšíme na další setkání
a všem seniorům děkujeme za účast a přejeme do nového roku hlavně to zdraví.
Mgr. Ivana Maršíková, Valerie Frimlová

ZŠ BABÍ

Běžný den ve škole – Setkání v Polsku
24. 11. 2017 se uskutečnilo další společné setkání českých a polských dětí. Část
dětí odjela do Polska, kde pro ně polští
kamarádi připravili společné setkání. Cílem bylo propojení tradic, seznámení se
s výukou u nás a v Polsku. Všichni společně odjeli školním autobusem do místního kulturního střediska, kde je velký sál
pro další společné aktivity. Po slavnostním uvítání a představení se děti rozdělily do čtyř česko – polských skupin a plnily nejrůznější úkoly a soutěže. Na závěr si
všichni společně zahráli všemi oblíbenou
vybíjenou. Bylo zajímavé, jak moc se liší
pravidla jednotlivých her u nás a v Polsku.
Ani děti, které zůstaly ve škole nezahálely, čekaly je projektové hodiny, týkající se polských sportovců. S nadcházející
zimou jsme se věnovali zimním sportům
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a jejich zástupci Kamilu Stochu-skokanu
na lyžích. Druháci se pomocí interaktivní
tabule zaměřili na zopakování učiva slov
podřazených a nadřazených. Pracovali
s textem a informacemi o tomto významném polském sportovci. Společně s ostatními dětmi zhlédly několik závodních
skoků, historické oblečení prvních skokanů, kombinézy dnešních sportovců či
video z helmy závodníka. Nakonec vytvořily pomocí internetu česko-polský slovníček pomůcek skokanů na lyžích. Páťáci
se pokusili o kresbu skokanských můstků. Na závěr jsme zjistili, že máme spoustu odvážných dětí, které by rády tento nebezpečný sport vyzkoušely.

CO SE DĚJE
NA KOMENDĚ
Bára Reslová – nejšikovnější
žákyně České republiky!
Vynikajícího úspěchu dosáhla žákyně
Základní školy Komenského v Náchodě
Bára Reslová. Přes okresní a krajské kolo
se probojovala do celostátního finále soutěže „Zlatý oříšek“, což je soutěž pro talentované děti ve všech oborech zájmové
činnosti. Báru do této soutěže nominovaly úspěchy v přírodovědných soutěžích, kde v loňském školním roce obsazovala vždy přední místa jak v krajských,
tak i v celostátních kolech. Finále soutěže se uskutečnilo v areálu České televize
v Brně. Mezi 30 finalisty byli jak jednotlivci, tak i kolektivy a pro hodnocení poroty to byl velmi „tvrdý oříšek“ vybrat vítězných deset nositelů tohoto prestižního

NÁCHODSKÝ ZPRAVODAJ
ocenění, které nese v záhlaví heslo „nejšikovnější děti ČR“. V obrovské konkurenci sportovců, matematiků či hudebníků
se Bára neztratila, při svém vystoupení přesvědčila nejen porotu, ale i patrony
akce – olympijského vítěze Aleše Valentu a herečku Barboru Seidlovou (známá
jako princezna Zubejda). I to pak rozhodlo
o tom, že Bára byla vyhlášena jako držitelka „Zlatého oříšku“ za rok 2017. Záznam
z celého klání odvysílala Česká televize
1. nebo 2. ledna 2018.
R. Šimurdová
Beseda
V úterý 10. 11. 2017 proběhla u nás
ve škole dlouho plánovaná VZPOURA RODIČŮ, tedy přesněji řečeno stejnojmenná
beseda rodičů s vedoucím SVP Kompas
Mgr. Petrem Voženílkem. Zájem o rady
a zkušenosti přímo „z rukou odborníka“
byl velký zájema vzhledem k tomu, že
nám naše milované ratolesti nějakou tu
horkou rodičovskou chvilku občas připraví, diskutovalo se dlouho a se zaujetím.
Mgr. V. Macháčková
Spolupráce s Městskou knihovnou
v Náchodě
Velké poděkování patří Městské
knihovně v Náchodě pod vedením paní ředitelky Mgr. Ivany Votavové a všem knihovnicím, které pro žáky 1. a 2. stupně
naší školy pečlivě a zajímavě připravily
soubor besed na nejrůznější témata jako
například Astrid Lindgrenová, Detektivní příběhy, Sci-fi a fantasy literatura, Regionální autoři, Báje a pověsti našeho kraje a další. Nejenže si žáci rozšířili obzor
svých znalostí, ale především vyhledávali
informace, tvořili vlastní příběhy a v neposlední řadě se seznámili se spoustou
nových knih. Některé děti se i rozhodly,
že začnou knihovnu navštěvovat. I nadále trvá naše spolupráce s tzv. knihovnickými třídami na prvním stupni, za kterou
jsme velmi vděčni.
Mgr. B. Majerová a kolektiv

Prvňáčci v Ratibořicích
9. prosince se vydali žáci 1. ročníků
do Ratibořic. Navštívili slavnostně vyzdobený zámek. Bylo zde vše jako za starých
časů, kdy se na zámku scházelo panstvo.
Tedy sluhové, služky, ozdobené stromečky, svátečně prostřený stůl s různými
dobrotami a krásné květinové dekorace.
Personál zámku vyprávěl dětem o průběhu vánočních svátků. Ze zámku se děti

vydaly ke mlýnu a k chaloupce. Cestou
si vyprávěly také o spisovatelce Boženě
Němcové, která v Ratibořicích pobývala.
Počasí dětem přálo, takže prožily příjemné dopoledne a zkrátily si adventní čekání na Ježíška.
Mgr. D. Hemelíková
Pevné zdraví a hodně štěstí do nového roku
2018 přeje kolektiv ZŠ Komenského v Náchodě

ZŠ PLHOV
Pomáháme, kde je třeba
Dobrých skutků není nikdy dost. Dělat
něco pro druhé je jednou z důležitých oblastí práce Rady žáků plhovské školy. Letos si vzali členové Rady žáků na starost
prodej dárkových předmětů akce „srdíčkové dny“.
Členové rady si dali za úkol udělat akci
ve třídách propagaci. Vysvětlili svým
spolužákům, kdy vše proběhne, co si budou moci koupit, kam jdou peníze, které se prodejem předmětů sejdou. Finále
celé akce pak proběhlo během dopoledne
7. prosince. V prostorách před sborovnou
otevřeli svůj krámek prodávající žákyně
8.B třídy. Ještě jednou pozval mluvčí Rady
žáků prostřednictvím školního rozhlasu
spolužáky k návštěvě srdíčkové prodejny.
Zákazníci se jen hrnuli a během dvou přestávek byl celý sortiment vyprodaný.
Na účet projektu jsme odeslali peníze
ze prodaná srdíčka, obrázkové magnetky
a propisovačky a jsme rádi, že jsme pomohli dobré věci. Pro příští rok už víme,
že prodejních předmětů musíme objednat
víc.
Vladimír Honzů

Hodina matematiky pro rodiče
V pondělí 11. prosince měli rodiče dětí
5.–8. ročníku plhovské školy možnost stát
se na chvíli zase studentem. Nabídli jsme
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chystat vše potřebné – od oblečení po seznam hříchů a dobrých skutků. Na konci
po sobě musí vše sbalit a uklidit a teprve
pak pro ně vše končí. Když s nimi zpětně
probíráme, jaké to bylo vše zorganizovat,
nachystat, obejít, pravidelně slýcháme –
je to dřina celé dopoledne vychovávat,
mluvit, hrát divadlo, ale stojí to zato.
Vladimír Honzů

jim možnost „ochutnat“, jak vypadá výuka matematiky ve třídě, do které chodí
jejich dítě. Motivací uspořádat tuto akci
bylo především to, že výuka matematiky
je v posledních letech předmětem diskuzí
rodičovské i odborné veřejnosti.
Ve třech třídách se sešlo celkem 42 rodičů, prarodičů a dokonce i sourozenců,
věnovali se jim vyučující matematiky
Martina Olejáková, Michaela Adamcová,
Petr Cícha a další vyučující a pedagogičtí
asistenti školy. Rodiče se hodinu opravdu
učili, pak byl čas na diskuzi.
Potěšilo nás, že vše proběhlo v klidné
a pohodové atmosféře. Po hodině se diskutovalo zejména o tom, jak jsou úspěšní
šikovní žáci, ale i ti, kterým všechno úplně samo nejde. Odpovídali jsme i na dotazy, jak zvládají přechod do naší školy
děti z jiných škol, kde se neučí tímto způsobem.
V příštích měsících se možná k podobné akci vrátíme. Toho, co by si mohli rodiče vyzkoušet, je opravdu hodně – čtenářské dílny, netradiční sporty, hodiny etické
výchovy…
Martina Olejáková

Čerti v plhovské škole
K výchovnému působení na děti je nám
dobrá každá cestička. K těm stále nejúčinnějším patří každoroční návštěva mikulášské družiny ve třídách dětí prvního
stupně.
Žáci devátých tříd si do svého kalendáře vždy tučně zaškrtnou první prosincový pátek, tento den patří ve škole zejména
jim. Dvě skupinky Mikulášů, čertů a andělů i letos obešly třídy a probraly s dětmi
vše, co bylo třeba – úspěchy v učení, hádky s kamarády, nepořádnost i pilnou práci. Nakonec obdařily každého něčím sladkým (poněkud nezdravé, ale oblíbené).
Jsme přesvědčení, že stejně hlubokou
stopu jako v malých školácích zanechá
celá akce v žácích deváté třídy. Musí si na-

i o nástrahách studia. Jakých? Jak nepolevovat ve studiu, i když to někdy svádí.
Nebyl to pouze příjemně strávený čas
na Univerzitě, ale budoucím maturantům
se z blízka ukázal život na vysoké škole.
A aby budoucí maturanti využili získaných informací, dostanou zadání právě od studentů na samostatné prezentace, které se budou následně hodnotit.
Jsme přesvědčeni, že uspějí a že tento projekt byl pro ně přínosem. Vždyť prezentace užijí v každém oboru činnosti, zvláště
ti, kteří nyní studují obor cestovní ruch
na škole ACADEMIA MERCURII.
Přednášejícím ještě jednou děkujeme.
Ing. Karla Pomezná

ZŠ Staré Město

ACADEMIA MERCURII
na Univerzitě v Hradci Králové
Projekt kreativní edukace studentů
Univerzity Hradce Králové fakulty informatiky pro žáky čtvrtých ročníků školy ACADEMIA MERCURII soukromé školy
s. r. o. se uskutečnil 22. 11. 2017.
Přednáška a workshop na téma Jak (od)
prezentovat jakékoliv téma bylo připraveno studenty magisterského studia pro
budoucí maturanty. Bc. Václav Kňourek,
Beata Davidová a Bc. Martin Werner budoucím maturantům ukazovali, jaké náležitosti by prezentace na jakékoliv téma
měla mít. Čím by se prezentace měla oživit, jaké animace použít a v neposlední
řadě, jak je nutné se na samotné prezentování připravit. Co při vystupování neopomenout, jak zaujmout posluchače a jaké
oblečení mít v souvislosti s tím, co prezentujeme a komu. Důležité je, aby posluchač hned od začátku věděl, co bude obsahem prezentace a aby prezentující svým
vystoupením a obsahem prezentace posluchače nezklamal, ale naopak obohatil
o další informace. Sami studenti z Univerzity svým vystoupením předvedli, že vše
měli řádně připravené.
Po přednášce následoval workshop
na téma prezentačního programu PowerPoint a Prezi.
Studenti seznámili budoucí maturanty
i s prostředím fakulty Informatiky a managementu, které bylo přátelské a laskavé. Při této příležitosti jim vysvětlili
možnosti studia na Univerzitě, hovořili
o formách studia, o samotné výuce, ale

Naše škola je již babičkou, slaví 95 let.
Proto jsme se rozhodli pomoci právě babičkám a dědečkům na Náchodsku, kteří
žijí osamoceně a pod vánočním stromečkem by nenašli žádné překvapení. Spojili jsme se s náchodskou Farní charitou
a ve škole jsme uspořádali sbírku dárků
pro seniory, za kterými jezdí pracovníci
charity do jejich domovů. Pod rozzářeným stromečkem přibývalo každým dnem
mnoho krásně zabalených balíčků, které
jsme společně s dětmi 18. 12. 2017 předali řediteli Farní charity, panu Ing. Bc. Janu
Čadovi. Doufáme, že jsme přispěli k radostnému prožití Vánoc a všem, kdo se
zapojili do této sbírky moc děkujeme.
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KINO ALTERNATIVA

OPERA, BALET, KONCERTY A VÝSTAVY

to vše v kině Vesmír v Náchodě v lednu 2018
Čtvrtek 11. ledna v 19.30 hodin
Záznam koncertu z Mnichova
MOTORHEAD – CLEAN YOUR CLOCK
“My jsme Motorhead a my hrajeme rock’n’roll. A když se ti to zdá
nahlas, tak jsi starej.”
Motorhead byli vždy nejsilnější, když vyrazili na turné. Takové bylo i jejich poslední show CLEAN YOUR CLOCK. Žádný další koncert Motorhead už nikdy nebude, protože Lemmy už není
mezi námi. Poslední zaznamenaný koncert kapely, před kterou
se klaní doslova každý profesionál a fanoušek rocku.
Vstupné 180 Kč.
Středa 17. ledna v 19.30 hodin
Záznam koncertu
PRINCE: SIGN O’ THE TIMES
Po třiceti letech od koncertu a více jak rok od Princova předčasného úmrtí, v kinech remasterovaná a zdigitalizovaná verze hudebního filmu se zvukem 5.1 – zachycující vrchol Princovy
kariéry i kombinaci písní a hudebních stylů… Hudební film režírovaný samotným Princem nabízí úchvatný zážitek z koncertního provedení jeho známých hitů. Vstupné 180 Kč.
Neděle 21. ledna v 15.45 hodin
Satelitní přímý přenos baletního představení z Velkého divadla v Moskvě
ROMEO A JULIE
ROMEO A JULIJA
Hudba Petr Iljič Čajkovskij, choreografie Alexej Ratmanskij
Nová inscenace slavného baletu na motivy stejnojmenné tragédie Williama Shakespeara v choreografii mladého talentovaného
autora Alexeje Ratmanského, který je v současné době rezidentním choreografem American Ballet Theatre. Světová premiéra
patrně nejvýznamnějšího baletu 20. století se uskutečnila v Brně
30. prosince 1938.
Vstupné 280 Kč, zlevněné 250 Kč (studenti, důchodci, ZTP), baletní abonentní 230 Kč.
Sobota 27. ledna v 18.45 hodin
Satelitní přímý přenos z Metropolitní opery v New Yorku
GIACOMO PUCCINI
TOSCA / TOSCA
Pod taktovkou Emmanuela Villaume, šéfdirigenta PKF – Prague
Philharmonia, provede Orchestr Metropolitní opery Pucciniho
dramatickou tragédii Tosca v nové inscenaci režiséra Sira Davida McVicara. V hlavních rolích žárlivé pěvkyně a jejího milence
Cavaradossiho se objeví Sonja Jončeva a Vittorio Grigolo. Bídáka
Scarpiu ztvární Bryn Terfel. Nastudováno v italském originále,
uváděno s anglickými a českými titulky. Základní vstupné 340
Kč, zlevněné (studenti, důchodci, ZTP) 300 Kč, abonentní 270 Kč.
Neděle 28. ledna v 17.30 hodin
Záznam výstav z National Portrait Gallery v Londýně, Musée
d’Orsay v Paříži a National Gallery of Art ve Washingtonu, DC.
CÉZANNE – PORTRÉTY JEDNOHO ŽIVOTA
CÉZANNE – PORTRAITS OF A LIFE
Film mapuje nejsledovanější výstavu roku putující z Paříže, přes
Londýn do Washingtonu věnovanou poprvé v historii Cézannovým portrétům. Obsahuje rozhovory s kurátory z National Portrait Gallery v Londýně, MoMA v New Yorku, National Gallery
of Art, Washington a Musée d’Orsay v Paříži a stejně tak vlastní Cézannova korespondence. Diváci uvidí nejen Cézannovu výstavu, ale i místa, kde Cézanne žil a pracoval včetně kouzelné
francouzské Provence. České titulky.
Vstupné v předprodeji do 14. ledna 2018 – 180 Kč, dále za 200 Kč.
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Úterý 30. ledna v 17 hodin
Záznam koncertu a show na ledě z Arena di Verona v Itálii
ANDREA BOCELLI A INTIMISSIMI ON ICE: LEGENDA KRÁSY
INTIMISSIMI ON ICE 2017 – A LEGEND OF BEAUTY
Andrea Bocelli jako hlavní hvězda show na ledě! V jeho podání zazní nejznámější operní árie, ale i písničky pop music a kromě toho se můžete těšit na překrásné bruslařské vystoupení,
ozvláštněné překrásnými kostýmy. To vše v kulisách ikonické
Areny di Verona v Itálii. Překrásnou hudbu a kouzelnou choreografii doplní laserová show a ohňostroje přímo na ledové ploše. Mezi vystupujícími budou nejznámější bruslaři světa, jakými jsou Jevgenij Plušenko, Stéphane Lambiel a Shizuka Arakawa.
Vstupné 180 Kč.

Spolupráce v Evropském městě
Náchod – Kudowa-Zdrój finišuje
V průběhu roku 2017 se pracovníci obou samospráv setkávaly při realizaci společného mikroprojektu s názvem „Spolupráce v Evropském městě Náchod – Kudowa-Zdrój“. Předmětem
návštěv po obou stranách hranice byly kromě dalších aktivit
i výměnné studijní cesty.
V jarních měsících měli možnost pracovníci z informačního
centra Kudowy-Zdrój poznat krásy turistické oblasti Kladské pomezí při výletech do Náchoda a blízkého okolí. V podzimním
období se na oplátku pracovnice infocentra z Náchoda vydaly
obdivovat turistické atraktivity polského příhraničí. Na svých
studijních cestách navštívily Kudowu-Zdrój, Duszniky-Zdrój,
Wambierzyce a podzemní město Osówka.
Výstupem této aktivity je právě vznikající informační materiál v podobě obrazové brožury vybavené mapou, která bude
v českém a polském jazyce k dispozici všem zájemcům. Dalšími
propagačními výstupy projektu jsou záložky a bloky. Na záložkách naleznete fotografie navštívených míst. Bloky ve formátu
A4 a A5 obsahují tradiční akce, které se konají v Náchodě a v Kudowě-Zdrój. Kalendář společných akcí naleznete i na webových
stránkách obou partnerů. Všechny informační materiály budou
rovněž zdarma k dostání v infocentrech.
Kromě pracovních cest a propagačních materiálů proběhla
v letošním roce sportovní akce v Kudowě-Zdrój a u obou partnerů i výuka cizího jazyka. Kurzů polského jazyka se účastnily pracovnice náchodského infocentra, neboť právě návštěvníci
z Polska tvoří významnou část turistů. Své jazykové schopnosti
si zlepšovali i další pracovníci městského úřadu, kteří využívají
polštinu v rámci svých pracovních povinností.
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MÁTE DÍTĚ V 5. ČI 9. TŘÍDĚ?

Už teď můžete významně ovlivnit jeho budoucnost!!

Jiráskovo gymnázium v Náchodě

zve žáky pátých a devátých ročníků základních škol a jejich rodiče na

Den otevřených dveří

ve čtvrtek dne 18. ledna 2018.
Program
Od 15,30 do 19,00 pro Vás budou připraveny interaktivní akce, divadelní a hudební
vystoupení, výstavy a prezentace a možná přijde i kouzelník…
 16,00 - AULA - setkání vedení školy se žáky 9. tříd ZŠ a jejich rodiči. Informace
o čtyřletém gymnáziu.
 17,00 - AULA - setkání vedení školy se žáky 5. tříd ZŠ a jejich rodiči. Informace
o osmiletém gymnáziu.
Podrobnější program naleznete na www.gymnachod.cz.
Na Vaši účast se těší vedení školy i celý pedagogický sbor.
Řezníčkova 451, 547 44 Náchod, tel. 491 423 243, e-mail: sekretariat@gymnachod.cz

MÁTE DÍTĚ V 5. ČI 9. TŘÍDĚ?

Už teď můžete významně ovlivnit jeho budoucnost!!

Jiráskovo gymnázium v Náchodě

zve žáky pátých a devátých ročníků základních škol a jejich rodiče na

Den otevřených dveří

ve čtvrtek dne 18. ledna 2018.
Program
Od 15,30 do 19,00 pro Vás budou připraveny interaktivní akce, divadelní a hudební
vystoupení, výstavy a prezentace a možná přijde i kouzelník…
 16,00 - AULA - setkání vedení školy se žáky 9. tříd ZŠ a jejich rodiči. Informace
o čtyřletém gymnáziu.
 17,00 - AULA - setkání vedení školy se žáky 5. tříd ZŠ a jejich rodiči. Informace
o osmiletém gymnáziu.
Podrobnější program naleznete na www.gymnachod.cz.
Na Vaši účast se těší vedení školy i celý pedagogický sbor.
Řezníčkova 451, 547 44 Náchod, tel. 491 423 243, e-mail: sekretariat@gymnachod.cz

Vážení občané, milí příznivci a přátelé,
dovolujeme si Vás tímto oslovit a požádat o spoluúčast na významné charitativní akci

Tříkrálová sbírka 2018,

která pobíhá počátkem roku na celém území České republiky.

Skupinky Tří králů navštěvují domácnosti
ve dnech 5. – 7. ledna 2018, jdou od domu k domu s koledou
a pokladničkou, do které můžete přispět svým finančním darem
ve prospěch dobré věci.
Výtěžek loňské sbírky byl použit na účelnou pomoc handicapovaným dětem, osobám
v těžké životní situaci, lidem v nouzi u nás i v zahraničí a na podporu charitního díla.

Určení výtěžku roku 2018: přímá podpora osobám a rodinám v nouzi;
podpora a pomoc starým, nemocným a handicapovaným lidem;
podpora aktivit pro děti a mládež z rodin ohrožených sociálním vyloučením;
podpora sociálního zařízení Dům na půli cesty - Náchod;
podpora sociálního zařízení SV. ANNA Domov pro matky s dětmi Náchod;
podpora Charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby Náchod.

65 % finančních prostředků je určeno pro oblasti konání sbírky; 35 % fin. prostředků
je určeno pro organizaci pomoci, pro národní a zahraniční humanitární aktivity.

Charita České republiky a Farní charita Náchod DĚKUJE VÁM VŠEM,
kteří se prostřednictvím této sbírky podílíte na pomoci lidem v nouzi.
Vybírané prostředky Tříkrálové sbírky jsou chráněny proti zneužití. Pokladničky jsou viditelně
označeny a odpovědný doprovod koledníků ve věku min. 15 let, je vybaven průkazem.

Informace a kontakt v rámci dané oblasti konání sbírky: Farní charita Náchod, Mlýnská 189, 547 01 Náchod,
tel.: 491 433 499, 777 699 399, www.charitanachod.cz, http://nachod.charita.cz
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AMAG, PSO

Za malíři do Vesmíru
AMAG (Atelier malířů a grafiků)
S radostí čtenářům Náchodského zpravodaje oznamujeme,
že je na tomto místě budeme pravidelně informovat o akcích
a činnosti našeho spolku AMAG. Podotýkáme, že v roce 2018 si
připomeneme 70 let od doby, kdy se několik náchodských výt-

varníků rozhodlo založit výtvarný kroužek. V průběhu let se členové scházeli s železnou pravidelností a tvořili intenzivně, ale
bývaly i doby, kdy se již téměř nesetkávali. Jedna taková doba výtvarného „temna“ skončila v roce 2015, kdy AMAG opět povstal
tak říkajíc z popela jako bájný pták Fénix a zahájil další skvělou etapu své existence. V posledních letech měnil místa k setkávání (SG Klub Senior, U Pranýře i v prostorách na Hamrech).
V roce 2015 se stal oficiálně zapsaným spolkem, se všemi legislativními náležitostmi, a v současné době již čítá okolo třiceti
stálých členů.
Po vyřešení prostor, s čímž nám výrazně pomohlo město Náchod, Vás nyní zveme do čerstvě osídleného ateliéru v Hurdálkově ulici v kině Vesmír.
Rádi Vás tu ve druhém patře uvítáme každou první sobotu
v měsíci od 9 do 11 hodin. Budou to takové pravidelně se opakující Dny otevřených dveří, kdy budete mít možnost si prohlédnout
ateliér i aktuální výtvarné práce členů. První den otevřených
dveří vychází na sobotu 3. února 2018 a my se na vás těšíme.
Jiří Spíšek

Zimní radovánky na Machovsku

Pro lyžníky, kteří pracují dlouho do večera, máme opět připraven osvětlený okruh 1200 m v Dolečku. Svítí se od pondělí
do pátku od 17 do 19 hodin.
Další inspiraci k zimním výletům hledejte na našem specializovaném webu ski.kladskepomezi.cz
A na závěr novinka, která potěší všechny, kdo rádi cestují najisto – na webu www.bilestopy.cz naleznete aktuální stav běžeckých stop (nejen) v Kladském pomezí.
Stanislav Jirásek, Jiří Švanda

Machovsko je krásné v každém ročním období, ale právě v zimě nabízí množství nejrůznějšího aktivního vyžití pro celou rodinu (sáňkování, bobování, běžky i sjezdování, skoky na lyžích).
Borský klub lyžařů zde upravuje běžeckou stopu o délce 50 km
s převýšením až okolo 200 metrů. Nechte se pozvat na 2 zajímavé trasy.
První trasa „Nouzínská“ (12 km, nenáročná, ideální pro rodiny) Vás zavede od centra tratí v Dolečku přes louky pod Homoli. Odtud jsou krásně vidět Krkonoše. Když budete pokračovat
dále až do polského Nouzína – Ostra Gora, můžete se zde vydat
po naučné stezce (4 zastavení) „Jak se zde dřív žilo“. Zpět můžete jet po stejné trase, nebo odbočit vpravo do Machovské Lhoty a posilnit se v půvabné hospůdce U Lidmanů. Odtud je pak
do Dolečka pouhý kilometr.
Druhá trasa „Závršská“ (10 km) vede od parkoviště pod skokanskými můstky u restaurace KUKULDA směrem na úpatí kopce Fabiánky. Na rozcestí na Úlehlích odbočuje stopa do lesa Březiny k rozcestí U Vrtule. Dále vás trať zavede do osady Závrchy se
zvoničkou, kde se nacházejí obory s daňky a srnami, které můžete krmit jablky. Stopa se pak stáčí k polské hranici a do Stroužného, kde nabízí pstruha na rožni. Při dostatku sněhu se dostanete
do Machovských Končin, odkud sjedete k rozcestí na Úlehlích.
Odsud se vydáte zpět pod Hůrku.

PSOlečenský oděv nutností!
Vánoční svátky jsou ty tam, mizí poslední zbytky cukroví,
a my máme v plánu důsledně dodržet všechna novoroční předsevzetí, která jsme si na letošní rok nadělili: pravidelně cvičit
(i v tělocvičně i na nástroje), chodit včas (i do školy, do práce
a hlavně na sobotní zkoušky orchestru) a konečně najít dostatečně velké koncertní prostory! Takové jsou problémy 65 symfoniků, protože... za 13 minut bylo po všem!
Když se lístky na loňský novoroční koncert prodaly během
čtyř hodin, nevěřili jsme, že může být „hůř“. Po dvou loňských
koncertech a našich pár kilo navíc (pozn. co kilo, to nový hráč)
jsme doufali, že větší sál u Jirásků v Hronově vše vyřeší. A ono
ne! Pouhých 13 minut vám letos stačilo, aby se sál vyprodal, div
že při tom nespadl web a nepřehřály se tiskárny. Rychlá anketa
na facebooku potvrdila, že další koncert by si i letos přálo nejméně 250 hlasujících. Větší prostory nám tedy z koncertní šlamastyky moc nepomohly - my jsme sice našli pódium, na které se vejdeme, ale hlediště, kam byste se vy, diváci, vešli, pořád
hledáme... Děkujeme, že nám tak fandíte, a my se hecneme, aby
výkon při obou koncertech byl vyrovnaný.
Jisté je jen jedno – že kdo propásne oba novoroční koncerty,
má pořád šanci to s námi pěkně roztočit. Na 17. února nahoďte
motýlky a boa, vyleštěte vhodnou obuv, oprašte pár tanečních
kroků a vyrazte si zaplesat do náchodského Beránku na historicky druhý ples PSO. Čekat vás tam nebudeme jen my, ale také
pěkná řádka hostů. Skočí si s námi baleťáci z Národního divadla a na pódiu nás během večera vystřídá ještě několik kolegů.
Bude se podávat hudba tří barev: Black Buriňos, Brass Avenue,
a vystoupí i pražské swingové uskupení Golden Big Band! Dobrou chuť!
PS: Nezapomeňte si včas opatřit vstupenky – předprodej je
na webu kupvstupenku.cz v plném proudu.
Za PSO napsaly, houslistka Alena a flétnistka Petra

SBOR JG

LEDEN

Pěvecký sbor Jiráskova gymnázia
se zúčastnil přehlídek středoškolských pěveckých sborů ČR.
Krajské v Hradci Králové a celostátní v Opavě
Pěvecký sbor Jiráskova gymnázia, jinak také „Sboreček“ existuje a pracuje na náchodském gymnáziu od roku 1984. Svou
koncertní činností se věnuje zejména akcím své školy a svého
města, jako jsou Zlaté maturity, zahájení plesů JG, Prima sezóna, Náchodský výtvarný podzim a další. Během své třiatřicetileté existence měl sbor také mnohokrát příležitost i k vystupování i v zahraničí.
V roce 2017 „Sboreček“ podal přihlášku do krajské přehlídky středoškolských pěveckých sborů, které se pak zúčastnil
31. března 2017. V budově hradecké filharmonie, kde se přehlídka konala, získal sbor diplom označený zlatým pásmem. Následně byl vybrán programovou radou NIPOS – ARTAMA Praha k postupu na celostátní přehlídku Opava cantat 2017 ve dnech 9.–12.
listopadu 2017. Ve dvou kategoriích se v Opavě sešlo celkem
13 středoškolských pěveckých sborů. „Sboreček“ JG zde obdržel
zvláštní cenu poroty za dramaturgii svého vystoupení. Do závěrečného koncertu vítězů, který se konal na zámku v Hradci nad
Moravicí, vybrala porota ze 13 zúčastněných sborů Opavské pře-

hlídky 5 sborů. Pěvecký sbor Jiráskova gymnázia byl mezi nimi.
Dne 5. prosince zaslal hejtman Královéhradeckého kraje PhDr. Jiří Štěpán Ph.D. na náchodské gymnázium dopis,
ve kterém se píše:
Vážený pane vedoucí, vážený pane
řediteli, s hrdostí a potěšením jsem
zaznamenal zprávu o úspěchu Pěveckého sboru Jiráskova gymnázia
v Náchodě na Celostátní přehlídce středoškolských sborů Opava cantat 2017. Je mi ctí, že pěvecký sbor zanechal v této soutěži tak pozitivní odezvu a příkladně reprezentoval Královehradecký kraj, za což
Vám i sboru pod vedením pana Vlastimila Čejpa velice děkuji. Dopis od pana hejtmana Královéhradeckého kraje byl snad nejhezčím vánočním dárkem, jaký mohl „Sboreček“ dostat. Velice si jej
váží a na celostátní přehlídku Opava cantat 2017 bude o to víc
a s dobrým pocitem vzpomínat.

Bilance činnosti Ligy proti rakovině Náchod v roce 2017
Každoročně v prosinci hodnotí svou
celoroční činnost Liga proti rakovině Náchod, zapsaný spolek, občanské sdružení onkologických pacientů
a přátel, které již více než 20 let působí
na poli protinádorové prevence. Prvořadým cílem náchodské LPR je především soustavná preventivní činnost,
v níž se její členové zaměřují zejména
na mladou generaci – středoškolskou
mládež. V roce 2017 proškolili členové LPR při deseti přednáškách na šesti školách v našem regionu celkem 192 středoškoláků. Součástí
přednášek byl vždy i nácvik samovyšetření pro prevenci rakoviny prsu na fantomových modelech, dvě DVD a anonymní dotazník v rámci projektu Mamma Help. Další významnou složkou
činnosti náchodské Ligy jsou odborné přednášky MUDr. Vladimíra Müllera, předsedy pobočky a dlouholetého vedoucího lékaře oddělení klinické onkologie náchodské nemocnice, o vzniku a příčinách rakoviny pod názvem Rakovina je choroba genů.
Za svůj největší úspěch v roce 2017 považují členové náchodské pobočky LPR pozoruhodný výsledek Českého dne proti rakovině, veřejnosti známého pod názvem Květinový den. Díky
spolupráci se 14 středními školami a se skauty v mnoha městech a obcích Náchodska, Broumovska, Policka, Trutnovska, Novoměstska a Jaroměřska bylo dne 10. května 2017 v našem regionu prodáno rekordních 12 969 kytiček a na celorepublikový

účet sbírky bylo posláno 285.095 Kč! V celostátní statistice 57 organizací se umístila náchodská LPR na vynikajícím 5. místě jak
v počtu prodaných kytiček, tak v celkovém výtěžku Květinového dne! A to je výsledek, který mluví sám za sebe. V každém
případě je to úctyhodný výkon, za kterým stojí obrovský kus
práce členů Ligy proti rakovině Náchod a spolupracujících subjektů. Zároveň je také důležité, že významná část výtěžku sbírky se vždy vrací zpět do regionu, především pro Hospic Anežky
České v Červeném Kostelci.
Členky LPR Náchod se rovněž pravidelně vzdělávají v odborných seminářích a zúčastňují se konferencí Aliance žen s rakovinou prsu. Letos se opět dne 10. června zúčastnily významné preventivní akce – pražského Avon Pochodu proti rakovině. V říjnu
se náchodská LPR zapojila do celostátní osvětové kampaně pořádané Aliancí žen s rakovinou prsu pod názvem Ostře sledovaná
prsa. V šesti kavárnách v pěti městech našeho regionu měli návštěvníci možnost zaznamenat mobilní stěnu ze sádrových odlitků prsou žen. Cílem akce bylo upozornit veřejnost na důležitost prevence v boji proti rakovině prsu.
Věříme, že i v dalších letech bude veřejnost příznivě nakloněna našim projektům. Zároveň bychom v našich řadách rádi uvítali nové zájemce o práci v naší organizaci, protože akcí a aktivit je opravdu dost! Pokud nám chcete v naší dobrovolné činnosti
pomoci, ozvěte se prosím na tel. 605 244 562.
V roce 2018 přejí členové náchodské pobočky Ligy proti rakovině
všem především pevné zdraví a dobrou mysl!
MUDr. Vladimír Müller, Mgr. Renata Lelková
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Využijte v naší lékárně
akci 5+25 a získejte
dárek za každý nákup.
Nárok na slevu z běžné ceny mohou uplatnit držitelé Karty výhod
Dr.Max při nákupu vybraných značek kosmetiky v kamenných lékárnách
Dr.Max v ČR. Slevu nelze uplatnit pro nákupy provedené na e-shopu.
Při nákupu 1 produktu je poskytnuta sleva 5 %. Při
ři nákupu 2 a více produktů
stejné značky je na nejdražší z nich poskytnuta sleva 5 % a na zbylé pak 25 %.
Slevu nelzee kombinovat s jinými slevami nebo akcemi. Akce může být kdykoliv
změněna či ukončena.
ena. Dostupnost jednotlivých značek v lékárnách se může lišit.

Dr.Max Lékárna Náchod

Otevírací doba

Polská 379, 547 01

Po–Ne

Inzerce-5+25-Nachod-019-178x123.indd 1

8:00–20:00 hod.

12/8/17 4:14 PM
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HC Náchod uspořádal akci
„Mikuláš na ledě“

Den před svátkem svatého Mikuláše čekalo hráče náchodské přípravky ročníků 2008, 2009 i mladších při jejich pondělním tréninku zpestření. Je třeba říct, že mnozí z hráčů už tušili, o jaké překvapení půjde, a tak se nemohli pobytu na ledě ani
dočkat. Skupina čertů v doprovodu Mikulášů a milých andělů
mladé hokejisty navštívila přímo na ledové ploše. Předcházela
chvilka čekání, potom se za hluku dělbuchů objevili čerti a hned
mladé hráče na ledě pěkně prohnali. Když čerti dokončili svou
působivou přehlídku, všechny děti se seřadily do dlouhých řad,
Mikulášovi a jeho pomocníkům se pochlubily tím, jak jsou hod-

né, slíbily čertům, že budou ještě hodnější, a odvezly si zaslouženou sladkou odměnu.
Poděkování patří všem, kteří se podíleli na organizaci akce. (mv)

Hokejisté z Náchoda fandili Mountfieldu
Souboj druhého celku Tipsport extraligy s prvním nabídlo nedělní klání s Plzní. Utkání, kterému nechybělo snad nic, Mountfield nakonec naprosto ovládl, když deklasoval Plzeň kanárem
a zvítězil 6:0. Na povedeném duelu se jedním přesným zásahem
podílel i Jan Berger, jenž měl v hledišti podporu malých hokejistů ze svého domovského Náchoda: „Je možné, že i jejich podpora mi třeba dodala potřebné štěstí,“ hodnotí usměvavý forvard.
Honzo, šest přesných zásahů v kleci nejlepšího celku extraligy asi
před nedělním duelem nikdo nečekal, je to tak?
To je pravda, převládají ve mně výborné pocity. Plzeň od začátku sezóny pravidelně dokazuje, jak má nabitý kádr. Daří se
jim, a to, že jsme nad nimi vyhráli takovým rozdílem, je pro ně
neobvyklé a strašně nás to těší..
Jaké pocity si z utkání odnášíte vy osobně? Za takového průběhu se
asi člověku hraje mnohem lépe, že?
Od té doby, co jsem tady v Hradci, to byl pro mě určitě nejjednodušší zápas. Všichni ale víme, že mají výborný tým a podle toho jsme se na ně taky připravovali. Napadalo nám tam šest
gólů, což nikdo nečekal a hodně si toho výsledku vážíme.
Že se vám hrálo dobře potvrzuje i fakt, že jste ve 30. minutě zvyšoval
po samostatném úniku na 3:0. Jak se branka zrodila?
Béda (Bedřich Köhler) mě krásně našel na modré čáře a já jsem
to zpracoval nejlépe, jak jsem to v tu chvíli zvládnul (směje se).
Ztratil jsem u toho rychlost, ale trošku mě překvapilo, že plzeňští hráči byli tak daleko a měl jsem tolik času. Zkusil jsem se ještě rozjet, nabrat rychlost a vystřelit.

Diváci si na kostce nad ledem mohli všimnout i malých hokejistů
z HC Náchod, kteří vás přijeli podpořit. Vstřelená branka vás tak asi
těší dvojnásob, že?
Je to krásné. Určitě je super, že se tyhle programy pro kluky z ostatních měst a menších klubů dělají. Tentokrát to zrovna vyšlo na Náchod, kde jsem vyrůstal, takže je možné, že i to
mi třeba dodalo potřebné štěstí. Je fajn vědět, že tu máte takovou podporu.

Úspěchy Delfínu Náchod na MR v Plzni
Janeček vybojoval kompletní sadu medailí
V Plzni se odehrálo Zimní mistrovství ČR v plavání dospělých a dorostu v 25m bazénu. Česká špička zde měla jedinou šanci na plnění limitů ME v Dánsku.
Za Delfín Náchod startovalo sedm plavců – Pavel Janeček, Martin Cöger, Štěpán Remeš a v dorostenecké kategorii Anežka Rožnovská, Petra Lemfeldová, Pavlína Linhartová a Káťa Jermanová.
Svůj loňský titul na dlouhé polohovce zde obhájil olympionik Pavel Janeček nejlepším letošním časem v ČR 4:14,03.
Na poloviční di tanci se mu podařilo dohmátnout jako třetí. Sbírku cenných kovů zkompletoval stříbrem v nedělním
finále na 200 m motýl.
Právě v těchto dnech vychází v nakladatelství Olympia
kniha + DVD „Plaveme s Pavlem“ určená především pro rodiče a děti, přibližující atraktivní formou plavání pro širokou veřejnost jako jeden z nejvšestrannějších a nejzdravějších sportů.
Mezi děvčaty si nejlépe vedla v kategorii mladších dorostenek Anežka Rožnovská na 50 m prsa, když vybojovala krásné 5. místo. Dále přidala 8. a 9. pozici na 100 m polohově a 100 m prsa.

Do desítky nejlepších oddílů v ČR se dostaly i dvě štafety na
4 x 50 m volný způsob a 4 x 50 m polohově, které doplavaly jako
sedmé, resp. osmé.
Do TOP 25 v republice se dostali 23. místem na 100 m prsa
Martin Cöger a Petra Lemfeldová na 400 m polohově.
(pj, kk)
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PROGRAM NA KUŽELNĚ SKK PRIMÁTOR NÁCHOD – leden 2018
1. kuželkářská liga žen: (hrací den – sobota)
13. 1. 2018 11.00
SKK Primátor Náchod – SKK Rokycany
3. 2. 2018 11.00
SKK Primátor Náchod – KK Slávia Praha
2. kuželkářská liga mužů: (hrací den – sobota)
20. 1. 2018 15.00
TJ Červený Kostelec – KK SDS Sadská
3. kuželkářská liga mužů: (hrací den – sobota)
13. 1. 2018 15.00
SKK Primátor Náchod A – TJ Sparta Kutná Hora
3. 2. 2018 15.00
SKK Primátor Náchod A – SKK Hořice B
1. kuželkářská liga dorostu: (hrací den – neděle)
14. 1. 2018 10.00
SKK Primátor Náchod A – SKK Vrchlabí
14. 1. 2018 10.00
SKK Primátor Náchod B – Lokomotiva Trutnov
Východočeský přebor: (hrací den – pátek)
12. 1. 2018 17.00
SKK Primátor Náchod B – TJ Solnice A
19. 1. 2018 17.00
SKK Primátor Náchod B – Zálabák Smiřice B
Východočeská soutěž: (hrací den – pátek)
12. 1. 2018 19.30
SKK Primátor Náchod C – TJ Třebechovice p. O. B
Okresní přebory jednotlivců
sobota 6. 1. 2018
9–17 hodin
Krajské přebory jednotlivců
sobota 27. 1. 2018
9–17 hodin
45. ročník turnaje neregistrovaných „O pohár ředitele pivovaru PRIMÁTOR Náchod“
ve všední dny
16–22 hodin
víkendy			
9–19 hodin
závěrečný hrací den
neděle 28. 1. 2018
více informací na www.kuzelky.nachod.net

Vyhodnocení nejlepších sportovců,
kolektivů a trenérů okresu Náchod za rok 2017
Jako každoročně vyhodnotí Výkonný
výbor Okresního sdružení ČUS v Náchodě
ve spolupráci se všemi sportovními organizacemi v okrese Náchod nejlepší sportovce, kolektivy a trenéry, kteří se svými
výkony nejvíce zasloužili o reprezentaci
našeho okresu.
Slavnostní vyhlášení nejúspěšnějších
sportovců okresu Náchod za rok 2017 se
uskuteční v pátek 23. března 2018 ve velkém sále Obecního domu ve Velkém Poříčí.
Věříme, že vyhlášení bude alespoň částečným odměněním těch, kteří reprezen-

T. J. SOKOL Náchod
Minulý rok, rok 2017, rok naplněný
rozmanitými sportovními aktivitami zakončila Tělocvičná jednota Sokol Náchod
slavnostní akademií v neděli 3. 12. 2017.
Akademii uvedl Dechový orchestr náchodské ZUŠ. Slavnostní zahájení bylo
završeno oceněním nejúspěšnějších sportovkyň a sportovců náchodské jednoty.
Následně plné hlediště sálu náchodské sokolovny zhlédlo pestrý program, ve kterém vystoupily děti z oddílu „Cvičení rodičů a dětí“, oddíl předškoláků s ukázkami
své pohybové šikovnosti a části sletové
skladby „Noty“. Velice pěkné bylo i vystoupení hostů. Sokolové z Opočna předvedli ukázku ze sletové skladby pro r.2018
„Princezna republika“. Rychlý rokenrol zatančily dva páry tanečníků Sportovního
klubu. Vrcholem potom bylo vystoupení
gymnastek z oddílu sokolské všestran-

tují náš okres na vrcholových sportovních
soutěžích a dosahují zde výborných výsledků. Návrhy s přesnými daty zasílejte nejpozději do 20. ledna 2018 na adresu: OS ČUS Náchod Pražská 1759, 54701
Náchod
Veškeré informace k nominaci, hodnocení a vyhlášení nejlepších okresních
sportovců naleznete na www.cushk.cz/na.
Informace o vyklášení nejlepších krajských sportovců naleznete na http://kolegium.khk.sweb.cz/.
nosti, které mimo jiné uvedly své precizní sestavy na nářadí.
Po ukončení akademie přišel Mikuláš
a odpoledne uzavřela zdařilá Mikulášská
nadílka.
Tělocvičná jednota vstupuje do nového
roku tradičním „Novoročním setkáním“členů a příznivců Sokola v neděli 7. 1. 2018
ve 14 hodin. V lednu pokračuje pravidelné cvičení dětí, mládeže i dospělých v příslušných sportovních oddílech.
V měsíci lednu pořádá T. J. SOKOL Náchod akci, na kterou je srdečně zvána náchodská veřejnost:
„Dětské šibřinky“ v neděli 28. ledna
v 15 hodin v hlavním sále náchodské sokolovny.
Výbor T. J. Sokol Náchod

Kulečníkový turnaj
v České Čermné
V sobotu 2. 12. 2017 se v hostinci „U Javora“ v České Čermné odehrál kulečníkový karambolový turnaj o čtyřech koulích. Dá se hovořit o tradici, protože letos
proběhl už 6. ročník! Turnaj byl z technických důvodů přesunut až na začátek
prosince. Probíhal v přátelské atmosféře, ke kterému přispěla výborná obsluha
a kuchyně místní hospůdky. Ke své lítosti se též nemohl zúčastnit majitel hostince, který by obhajoval loňské prvenství.
Při konzumaci lahodného moku – ( Primátor) – a klobás se rozpoutal lítý boj
o vítězství v turnaji.
Až na jednoho hráče z Náchoda byli
všichni zájemci o kulečník místní. Protože v základní skupině skončili tři hráči
se stejným počtem bodů, musel se turnaj
prodloužit o další zápasy.
Nejlépe si vedl náchodský hráč, který
se rozehrál k výbornému výkonu a právem získal první místo.
Výsledek turnaje:
1.místo Milan Strnad
2.místo Martin Kulhánek
3.místo Jan Vlček
Jménem účastníků a všech příznivců
kulečníku děkuji majiteli/ a zároveň kuchaři a hostiteli/ hostince
„U Javora“ Aleši Bocekovi a všem sponzorům, kteří pomohli tuto akci uskutečnit
a tím zároveň i propagovat poněkud opomíjený kulečníkový sport.
(Mimochodem – budete-li mít cestu kolem této hospůdky – vřele doporučuji vyzkoušet zdejší výbornou kuchyni!) J. Bláha
Oblastní charita
Červený Kostelec pořádá

Kvalifikační kurz
pro pracovníky
v sociálních službách
Termín: 12. ledna – 4. května 2018
157 hodin teorie, 30 hodin praxe.
výuka 1x za 14 dní
vždy v pátek a v sobotu
Kurz je určen všem, kteří chtějí pracovat
v sociálních službách. Cílem je rozšíření
znalostí, dovedností a schopností v oblasti sociální práce, sociální péče a sociální
pomoci. Kurz splňuje požadavky zákona
č. 108/2006 Sb., na kvalifikaci pracovníků
v sociálních službách.
Podmínka pro přijetí: dokončené základní vzdělání, trestní bezúhonnost a zdravotní způsobilost. Cena: 7500 Kč
INFORMACE:
www.ochck.cz, Háčko/vzdělávání
Mgr. Jana Špeldová, tel.: 491 610 303
ADRESA:
Oblastní charita Červený Kostelec
Háčko, Manželů Burdychových 245
549 41 Červený Kostelec

LEDEN

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.
Náchodský výtvarný podzim
– 34. ročník přehlídky umění regionu.
Tradiční rozsáhlá a oblíbená přehlídka regionální tvorby
(malba, kresba, grafika, fotografie, koláž, plastika, textil).
Výstava potrvá do 7. ledna.
Naše galerie – Putování
11. ročník výtvarné soutěže pro občany Náchodska.
Vernisáž výstavy spojená s vyhlášením výsledků soutěže a oceněním vítězů se koná v pátek 26. ledna v 17 hodin.
Výstava soutěžních prací: 27. 1. – 18. 2.
Výtvarná dílna
„Kdysi dávno a dávno byla doba, kdy vůbec žádné barvy nebyly. Svět teprve vznikal a byl bezbarvý jako kapka vody, jako čiré
sklíčko a jako samo nicovaté nic.“
úryvek z knihy Duhové pohádky
Výtvarná dílna pro rodiče s dětmi se uskuteční v sobotu
13. ledna v prostorách galerie od 14 do 16 hodin. S dětmi se
vydáme za tajemným světem barev. Barva je fenomén, který nás doprovází na každém kroku. Některé barvy na nás
působí pozitivně, jiné negativně. Propojíme výtvarné metody artefiletiky se spontánními nápady a improvizací a dáme
tak prostor našim smyslů při výtvarné práci.
Přihlašujte se prosím nejdéle do čtvrtka 11. ledna na email
info@gvun.cz nebo na tel. 491 427 321. Je třeba uvést počet
dětí a jejich věk. Doporučujeme pracovní oděv.
Dílna je určena 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

Školské zařízení

pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Královéhradeckého kraje
Bartoňova 1005 (ZŠ TGM Náchod), 547 01 Náchod
Kontakt: Mgr. Markéta Mrázková, 722 569 515,
email: mrazkova cvkhk.cz, web: www.cvkhk.cz

LEDEN 20178
Kouzlo dotyku
5. leden 2018, 9.00–13.00 hodin/lektor: Alena Pulkrábková		
Jak mluvit zněle a barevně a přitom si nenamáhat hlasivky
9. leden 2018, 9.00–15.00 hodin/lektor: Mgr. Kateřina Sluková
Jak bubnovat se školáky (ZUŠ Náchod)
10. leden 2018, 8.30–12.30 hodin/lektor: Stanislav Vít		
Tenerifa (sluníčková krajka) a další možnosti práce s textilní přízí (SVČ Bájo v České Skalici)
16. leden 2018, 9.00–13.00 hodin/lektor: Mgr. Martina Horká		
Hrátky pro školáky s optikou a magnety
(Rychnov nad Kněžnou)
18. leden 2018, 900–13.00 hodin/lektor: RNDr. Michaela Křížová, Ph.D.
Pohyb, hudba a zábava pro náctileté (MC Hopsáček, Náchod)
19. leden 2018, 9.00–13.00 hodin/lektor: Bc. Petra Provazníková

GALERIE, MUZEUM

Přehled kulturních akcí
v lednu 2018 v Regionálním muzeu Náchod
Móda za časů protektorátu
Do 29. dubna 2018 mohou návštěvníci ve výstavní síni (roh Zámecké a Tyršovy ulice) zhlédnout výstavu, která je zavede o několik desetiletí zpět a pokusí se jim přiblížit, co se nosilo a jaké
oděvy byly moderní v nelehké protektorátní době. V loňském
roce proběhla v Regionálním muzeu v Náchodě sbírka oděvů
právě z 30. a 40. let minulého století. Díky přízni dárců se podařilo nashromáždit velké množství zajímavého dámského i pánského oblečení, bot a dalších doplňků z tohoto období, které –
a nejenom ty – si zde mohou návštěvníci prohlédnout. K vidění
je 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. Nechybí proto ani doma šité či přešívané oblečení, boty z náhražkových materiálů a mnoho dalšího. Otevřeno denně mimo
pondělí 9–12, 13–17 hod.
Stálá expozice muzea Dějiny Náchoda a Náchodska
Stálá expozice Regionálního muzea v Náchodě na Masarykově
náměstí čp. 18 mapuje dějiny náchodského regionu od nejstarších doložitelných projevů života pravěkých lidí až po současnost. Otevřeno denně mimo pondělí 9–12, 13–17 hodin. Organizované výpravy lze objednat na tel. čísle 491 433 722 nebo
na e-mailu expozice@muzeumnachod.cz. Otevřeno denně mimo
pondělí 9–12, 13–17 hod.
Kabinet kuriozit
Do budovy stálé expozice Regionálního muzea v Náchodě na Masarykově náměstí čp. 18 zveme rovněž zájemce k návštěvě výstavy Kabinet kuriozit. Kabinety kuriozit začaly vznikat během 15.
století jako prestižní světská zábava odrážející současně vzdělání, zájmy i společenské postavení svých majitelů a tvůrců. Svými sběratelskými aktivitami si je vytvářeli především panovníci a šlechta, a to nejen v období renesance, ale i baroka a mnohé
z nich se dochovaly až do současnosti. Pozoruhodné jsou především tím, že způsobem prezentace představují téměř protiklad
k odborné správě muzejních sbírek, avšak zároveň svým pojetím, svébytnou estetikou, zájmem o výjimečné předměty i nezvyklým způsobem prezentace v sobě ukrývají cosi podmanivého a zvláštního. Cílem naší výstavy je současným návštěvníkům
takovéto sběratelské kabinety přiblížit a zároveň je pobavit i přimět k hlubšímu zamyšlení. Výstava bude prodloužena do 14. ledna 2018. Otevřeno denně mimo pondělí 9–12, 13–17 hod.
Prodlouženo do 14. 1. 2014.
Pevnost Dobrošov
Rozestavěná dělostřelecká tvrz, součást čs. pohraničního opevnění z let 1935–1938 s prohlídkou rozsáhlého podzemí. Součástí je i výstava Čs. armáda 1. republiky v miniatuře (autor L. Šušlík) umístěná ve výstavní síni provozního areálu před pevností.
V lednu 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 pevnosti lze
objednat na tel. čísle 724 120 498, či elektronicky: pevnost.dobrosov@seznam.cz.

grafické studio a tiskárna
VIZITKY, KALENDÁŘE, KNIHY, PROSPEKTY,
PLAKÁTY A3, A2, A1, A0...XL

603 311 052 | studio@creopress.cz
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POHOTOVOST, DÉČKO

NÁCHODSKÝ ZPRAVODAJ

Stomatologická pohotovost
6. 1. a 7. 1.
		
13. 1. a 14. 1.
		
20. 1. a 21. 1.
		
27. 1. a 28. 1.
		

MUDr. Jana Vaňková
Kostelec		
MUDr. Jan Klimek		
Náchod		
MUDr. Ivana Vejmolová s.r.o.
Velké Poříčí		
MUDr. Jarmila Podškubková
Červený Kostelec		

PROGRAM
leden 2018

www.decko–nachod.cz

AKCE PRO VEŘEJNOST
pátek 5. ledna
ŽIVÝ BETLÉM V PŘEDVEČER TŘÍ KRÁLŮ
Tradiční představení Živého Betlému na
Masarykově náměstí v novém termínu,
veřejná generálka v 16 hodin, vystoupení
v 17 hodin, akce ve spolupráci s Farní charitou Náchod, výtěžek je určen pro Tříkrálovou sbírku, informace Ing. Ludmila Pohanková, tel. 608 812 232
sobota 13. ledna
KURZ INVERZNÍ KRESBY
od 9 do 16 hodin, pro zájemce od 12 let,
lektorka Mgr. Věra Voltrová, s sebou přezůvky, pohodlný pracovní oděv, svačina,
nejsou nutné předchozí kreslířské zkušenosti, členská cena 500 Kč, ostatní 800 Kč,
přihlášky do 8.1., informace Bc. Tereza
Išová, tel. 774 223 296
sobota 13. ledna
SOBOTA S ANGLIČTINOU
Zimní sobota pro děti od 6 do 11 let, program od 9 do 15 hodin, hravá výuka angličtiny, hry, hrátky a soutěže, s sebou vybavený penál a přezůvky, přihlášky do
12. 1., cena 130 Kč pro členy Klubu, 150 Kč
pro ostatní, v ceně strava, materiál, pojištění, informace PhDr. Jaroslava Nývltová,
jajka@deckonachod.cz, tel. 775 223 291
20.–21. ledna – KURZ KRESBY
PRAVOU MOZKOVOU HEMISFÉROU
od 9 cca do 17 hodin, pro zájemce od 12
let, lektorka Mgr. Věra Voltrová, s sebou
přezůvky, pohodlný pracovní oděv, svačina, nejsou nutné předchozí kreslířské
zkušenosti, členská cena 1.700 Kč, ostatní 2.500 Kč, přihlášky do 15. 1.,informace
Bc. Tereza Išová, tel. 774 223 296
sobota 27. ledna
NÁCHODSKÝ KLONDIKE
Tradiční recesní zlatokopecký závod dvojic či rodin, zábavné soutěže a zlatokopecké dovednosti, délka a náročnost trasy je
přizpůsobena věku, registrace v 9–9.30
hodin, startovné 30 Kč dítě, 50 Kč dospělý, 100 Kč rodina, informace Mgr. Helena
Koutská, tel. 732 746 167

INFORMAČNÍ CENTRUM
PRO MLÁDEŽ a KLUB HNÍZDO
úterý 9. ledna – ZEMŘÍT PRO DESIGN
film z festivalu Jeden svět, dopad všudy-

Stomatologická pohotovost
Sokolská 215,Červený
tel.: 491 463 421
Českýchbratří407,
tel.: 491 427 603
Náchodská 548,
tel.: 491 482 000
Větrník 720,
tel.: 491 462 331

přítomné elektroniky a chemikálií na naše
životy, podmínky, za jakých byl vyroben
váš mobilní telefon, notebook nebo mikrovlnka, klub Hnízdo v 16.30 hodin, informace Mgr. Helena Koutská, tel. 732 746
167, www.facebook.com/icmnachod
středa 17. ledna
ŠIPKOVANÁ S MOBILEM
Hra pro dva nebo skupiny v zahradě Déčka a blízkém okolí, podmínkou je dotykový mobil pro skupinu, sraz v klubu Hnízdo v 15 hodin, cena 10 Kč/osoba, odměna,
informace Mgr. Helena Koutská, tel. 732
746 167, www.facebook.com/icmnachod

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

Lékárenská
pohotovostní služba
v obchodním domě Kaufland
denně 8–20 hodin.

6. 1. 2018
13. 1. 2018
20. 1. 2018
28. 1. 2018

Kašpárek a čarodějnice
Kašpárek a čarodějnice
Aladinova kouzelná lampa
Aladinova kouzelná lampa

Na akce Déčka je třeba se hlásit přes registrační systém na www.decko-nachod.cz,
kde také najdete další informace. Členům
Déčka bude na jednotlivé akce poskytnuta sleva

Sdružení zdravotně postižených

www.szdp–nachod.cz

Vzpomínka na předvánoční těšení
Předvánoční těšení se konalo 28. 11. 2017
v Hotelu Hron v Náchodě. Zájem o pěkné
odpoledne byl velký, v rámci programu „Veselý senior“ se sešlo na šedesát návštěvníků s drobnými dárečky a dobrou náladou.
Po uvítání paní předsedkyní a schválení programu nás přišly pozdravit a potěšit děti z Březinovy mateřské školy svým
hudebně literárním pásmem. Když se děti
objevily, úsměv i dojetí bylo vidět na tvářích mnoha přítomných. Poděkovali jsme
dětem a paní učitelce Štěpánové dlouhým
potleskem a drobným dárečkem.
„Dárky z půdy“ se kupily na stolku,
některé jmenovité, jiné pro náhodný výběr. Dávání i přijetí dárečků bylo veselé,
plné očekávání a radosti. Tu nám dále plně
podpořila hudební skupinka našeho člena
pana Hejdy, která hrála písničky na přání. Bylo krásné pozorovat radost i nadšení při hromadném zpěvu, který pokračoval až do setmění.
Ochrana zdraví a života. Vzpomněli jsme na naši nedávno tragicky zemřelou členku paní Marií Janušovou. Byli
jsme účastníky vyzváni, abychom žádali
na městu vybudování bezpečnostních přechodů vybavených semafory se zvukovým
signálem, vhodné pro zrakově, tělesně
i sluchově postižené, alespoň na Pražské
ulici v místě v blízkosti mlýna (ul. Bílkova), na ulici Běloveská u Husova náměstí.
Při společné večeři, kterou pro nás v hotelu Hron připravili, si všichni chválili
dobrou kuchyni, zvláště osamělí a vážně
nemocní. Jsme rádi, že i členky nad 90 let
se stále sami hlásí na naše akce.

Rekapitulace letošních aktivit:
Přítomní vzpomínali na krásné prožití rekondičního pobytu „Proti samotě“
na chatě Prim v Orlických horách, kde
pořádáme výlety, zdravotní cvičení, besedy a veselé večery. Hned se přihlásili
na další ročník.
Připomněli si zdařilý Ratibořický pojezd – pro vozíčkáře se soutěžemi a programem.
Pochválili povedené zájezdy: na Hradecko – Zámek u Nechanic, hradecká
hvězdárna, planetárium, na Broumovsko, návštěvu farmy WENET, Otovic, Janoviček a Broumova.
Vzpomněli na zdravotní besedy s lékaři, ještě se ptali na zdravotní zásady
a čísla integrovaného systému.
Děkovali za námi zasílané gratulace
k významným narozeninám, moc je to
potěší.
Většině účastníků se nechtělo domů,
litovali, že čas tak rychle uběhl.
Na závěr: paní předsedkyně Olga
Frühaufová poděkovala všem přítomným za zdařilé odpoledne, paní provozní
s obsluhou hotelu Hron za pochopení pro
zdravotně postižené. Popřála všem přítomným příjemný Advent s dobou rozjímání, vánočních svátků pokud možno
v kruhu rodiny.
Šťastný nový rok 2018 plný zdraví,
štěstí, lásky a všeho dobrého.
Výbor Sdružení zdravotně postižených
Náchod, z,s . Palachova 1303
547 01 Náchod

CÍRKVE, SENIOR KLUB

LEDEN

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 bohoslužby konají ve Farského síni, vchod Raisova ul.
Troubení vánočních koled z věže kostela Církve československé husitské dne 24. 12. 2017 v 17 hodin. Bohoslužby: Štědrý den
neděle 24. 12. 2017, Boží hod vánoční pondělí 25. 12. 2017, Silvestr neděle 31. 12. 2017 se budou konat v 8.15 hod. ve Farského síni CČSH. Pravidelné bohoslužby se konají ve Farského síni
CČSH v neděli 8.15 hod. (vchod ul. Raisova), Biblické hodiny vždy
ve čtvrtek 16 hodin.

Římskokatolická farnost
děkanství Náchod, Masarykovo náměstí 75, 547 01 Náchod.
Kontakty: kancelář 491 428 355, děkan P. Mgr. Zdeněk Kubeš
737 383 752, farní vikář P. Mgr. Jiří Jakoubek 720 206 260, výpomocný duchovní P. Václav Hejčl 776 283 073, www.nachod.farnost.cz, e-mail: farnost.nachod@tiscali.cz. Úřední hodiny: pondělí
a čtvrtek 9.00–11.00 a 15.00–17.00, úterý, středa a pátek 9.00–
11.00, v jinou dobu po předchozí domluvě. Bohoslužby v kostele sv. Vavřince: pondělí 7.00, úterý 18.00, středa 16.00, čtvrtek
7.00, pátek 18.00, sobota 7.30 a v 18.00 s nedělní platností, neděle 7.30, 9.00 a 18.00. Mše svaté pro děti a mládež jsou slouženy
v kostele sv. Michaela v neděli v 10.15. Modlitební setkání v kostele sv. Michaela probíhá každý druhý čtvrtek od 19.00. „Andělka“ (setkání pro nejmenší) probíhá každý pátek od 17.00 na děkanství. Příležitost ke svátosti smíření se naskýtá půl hodinu
přede mší svatou a v pátek hodinu přede mší svatou. Boží láska ať vás a vaše blízké provází po celý rok 2018. To vám ze srdce přeje P. Zdeněk Kubeš, děkan

Českobratrská církev evangelická
Purkyňova 535, farář Mgr. Marek Bárta, mobil: 604 892 182,
e-mail: nachod-sonov@evangnet.cz. Konzultační hodiny, objednání rozhovoru či návštěvy faráře kdykoliv po telefonické domluvě. 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. Bohoslužby v Evangelickém domově Betanie (Špreňarova
1053) v pátek 12. 1. ve 13.00 hodin a v neděli 28. 1. v 15.30 hodin. V neděli 14. 1. společné bohoslužby pro celý sbor s vysluhováním svaté večeře Páně od 10.00 hod. ve sborovém domě v Náchodě. Biblická hodina v Harmonii s Markem Bártou ve čtvrtek
11. 1. od 9.30 hod. Biblické hodiny vždy ve středu od 15.00 hodin: 10. 1. v Novém Městě nad Metují, 17. 1. ve sborovém domě
v Náchodě a 31.1. v Novém Městě nad Metují. Setkání střední generace v pátek 19. 1. v Šonově na faře od 17.30 hodin. Schůzka
dětí v pátek 26. 1. v Šonově na faře od 17.30 hod. Alianční týden
modliteb za obnovu církve v Náchodě vždy v 18.00 hodin: v úterý 9. 1. v Církvi adventistů sedmého dne (Sokolovna) s promluvou vikáře Libora Neumana (CB); ve středu 10. 1. v Církvi bratrské (Purkyňova 584) s promluvou děkana Zdeňka Kubeše (ŘKC);
ve čtvrtek 11. 1. v Římskokatolické církvi (kostel sv. Vavřince)
s promluvou faráře Marka Bárty (ČCE); v pátek 12. 1. v Českobratrské církvi evangelické (Purkyňova 535) s promluvou kazatele Tomáše Špáce (CASD). Přehled všech akcí a aktuální informace naleznete vždy na adrese www.nachod-sonov.evangnet.cz.

Církev adventistů sedmého dne
Tyršova 207, budova Sokola – 2. patro (bývalá Soukromá střed
ní podnikatelská škola), kazatel Tomáš Špác, mobil. 739 481 014,
Bohoslužby každou sobotu 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., telefon 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.

Senior klub „Harmonie 2“
čtvrtek 4. 1. od 14 hod. „Vítejte v mém světě“ – André Rieu
s orchestrem J.Strausse, II.část /Tv interview a koncert pro britské turisty v Maastrichtu;
čtvrtek 11. 1. od 14 hod. „ISLAND“ – II. část, snímky nám přijde promítnout a bude vyprávět o životě na severu p. Jiří Hubka;
čtvrtek 18. 1. od 14 hod. Beseda na téma „Mezilidské vztahy“,
na kterou mezi nás přijde p. Josef Vít;
čtvrtek 25. 1. od 14 hod. „Novinky ve stomatologii“, přednášku si pro nás připravila a na dotazy odpoví p. MUDr. Svatava Olšarová.
Na naše programy zveme všechny zájemce starší generace, i když nejsou členy Svazu důchodců.
Na vaše návštěvy se těší členové výboru SDČR MO Náchod.
Kroužek angličtiny pro pokročilé začíná 8. ledna a kroužek
angličtiny pro začátečníky 10. ledna od 14 hod.
Členské příspěvky na r. 2018 přijďte zaplatit v lednu od 15.30
hodin do 16 hodin v klubovně Harmonie 2, vždy v pondělí nebo
ve čtvrtek. Účastníci wellness pobytu v Piešťanech-Banka zaplatí zálohu 1000 Kč do 15. ledna 2018.
Účastníci wellness pobytu v Sezimově Ústí zaplatí doplatek
2.700 Kč do 25. ledna 2018 v klubovně Harmonie 2 p. A. Polákové (informace na tel. 775 242 562)

MORAVSKÝ ROK
Dovolte mi krátké zamyšlení nad úžasným vánočním koncertem Základní umělecké školy Náchod.
Koncert nám přiblížil moravskou lidovou muziku, pranostiky, pořekadla, tance a zvyky. Téma Moravy doplňovala i scéna,
která byla vyzdobena motivem moravské krajky. Trojice herců
nás provázela jednotlivými měsíci, světem našich předků a zapomenutých tradic.
Leden začal jemným zvukem kytar, Masopustní rej nás zcela
vtáhl do děje, s Moranou jsme si zavzpomínali na staré zvyky,
jemné Královničky představily krásu jara. Tajemnou Svatojánskou noc nám přiblížili mladí herci a s pěveckým sborem CANTO jsme si notovali „Muzikanti co děláte“. Úžasný tanec s hráběmi nás posunul již do srpna. Při „ Vlaštovičce“ se, mnohým draly
slzy do očí a poté i s účinkujícími zpívali „Vinohrady, vinohrady“. A když ti nejmenší spustili „Vondráši, Matóši“, uvěřili jsme
jim každý tón. Přirozenost s jakou to předvedli vzala u srdce každého. Závěrečné „ Vánoční písně z Valašska“ zakončily skvělý
koncert, na kterém se podílelo 200 žáků a 30 zaměstnanců školy.
Toto vše by nebylo bez šikovných žáků, mnoha mimořádných
zkoušek a hlavně skvělého pedagogického týmu. A tak doufám,
že se můžeme těšit na další komponovaný pořad, který pro nás
ZUŠKA připraví. 					
Mat
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KNIHOVNA

Náchodský zpravodaj

Městská knihovna Náchod informuje v lednu 2018
Rozvoz knih
nemocným nebo starším občanům se uskuteční ve čtvrtek
4. ledna v dopoledních hodinách.

Výstavy
Studovna
PAVEL MATUŠKA – USMÍVÁNÍ
12. prosince – 12. února. Výstava malovaného humoru výtvarníka Pavla Matušky.
Dětské oddělení
VZPOMÍNKA NA JOSEFA LADU
2. – 31. ledna. Výstava ilustrací uspořádaná u příležitosti
130. výročí narození a 60. výročí úmrtí Josefa Lady.

Irsko očima Petra Voldána
Po úspěšných besedách, ve kterých představil v náchodské
knihovně Jižní Koreu, Finsko a Maltu, nás Petr Voldán zavede
do Irska, a to nejen v zážitcích kolem natáčení televizní série
Irsko očima Petra Voldána, ale i v promítnutí ukázek některých
témat. Nahlédneme tak do zákulisí stavby legendárního Titaniku v docích v Belfastu, přiblíží nám vášně Irů pro koně, psí
plemena jako je vlkodav nebo Irský setr, a dojte i na pověstnou
"whiskey" a její odlišnosti od whisky ze Skotska. Nevšední pohledy přinesou ukázky z epizod o kouzlu kamenů, přírody, ale
i kuchyně Irů. Zazní také podmanivá irská hudba, hlavně v epizodě o „bodhránu“ – tradičním irském bubínku. Do života na
Irském ostrově přijďte nahlédnout ve čtvrtek 18. ledna od 18.00
do dětského oddělení.

který má 10 lekcí, začne 17. 1. a v lednu se účastníci sejdou ještě 24. a 31. Cena celého kurzu je 300 Kč. Přihlášky přijímáme ve
studovně.

Soutěž pro děti „Kde končí svět?“
7. ročník celostátní literární a výtvarné soutěže pro děti a mládež do 16 let letos nese název Já jsem tvůj člověk – prolínání světa lidí a zvířat. Úkolem je nakreslit obrázek nebo napsat libovolný literární útvar (vyprávění, báseň, úvahu apod.) na dané téma
a své dílo odevzdat v dětském oddělení do 13. ledna.

Výtvarná dílna – plstěné brože
Zveme vás na výtvarnou dílnu pro dospělé, která se uskuteční 29. ledna od 16.00 v klubovně dětského oddělení. Pod vedením Ivany Votavové a Marcely Paulíčkové si budete moci uplstit
nebo ušít z plsti originální brož na klopu kabátu či na kabelku.
Zájemci se mohou hlásit ve studovně, kde rovněž vybíráme příspěvek na materiál ve výši 80 Kč.

Kurz trénování paměti
Již sedmým rokem pro vás připravujeme kurz trénování paměti pod vedením zkušené lektorky Aleny Naimanové. Přihlásit se
mohou absolventi loňského kurzu, ale i noví účastníci. Kurz,
Podrobné informace o všech akcích knihovny najdete na plakátech a na webových stránkách knihovny – www.mknachod.cz. (Vo)
Měsíčník Náchodský zpravodaj. Vydává Město Náchod, IČO: 00272868, Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod. Odpovědný redaktor: Nina Adlof. Redakční rada: Ing. Jaroslav Rohulán, Mgr. Lydia Baštecká, Ing. Eva Čejchanová,
Hana Kopecká, Bc. Martin Hurdálek, Petr Břenda, Ing. Jiří Polák, Luboš Galba, Mgr. Věra Vlčková a Daniel Šárka.
Fotografie pořídila redakce, autoři článků a archiv. Číslo 1/2018 vychází 2. 1. 2018. Náklad 5200 ks. Distribuce zdarma. Registrace: MK ČR E 11975. Za změny v programech zodpovídají pořadatelé jednotlivých akcí a pořadů.
Příspěvky jsou vítány, nevyžádané se nevracejí. Neoznačené a nepodepsané příspěvky pořídila redakce. Adresa měsíčníku: Náchodský zpravodaj, Městský úřad v Náchodě, Masarykovo náměstí 40, 547 61, tel./fax: 491 405 255,
e-mail: zpravodaj@mestonachod.cz. Uzávěrka tohoto čísla byla 10. 12. 2017. Uzávěrka únorového čísla bude 15. 1. 2018!
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www.kinonachod.cz
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PROGRAM ALTERNATIVNÍ TVORBY KINA VESMÍR V LEDNU 2018 NAJDETE NA STRANĚ 14 NZ

1. pondělí pouze v 16 hodin

FERDINAND

Stvořen pro boj. Zrozen pro lásku… Nina a Ferdinand jsou největší kamarádi pod španělským sluncem. Rodinná animovaná komedie, v českém znění. Vstupné 130 Kč (děti 110 Kč). Mládeži přístupný.
1. pondělí pouze v 18 hodin
3. středa pouze v 19.15 hodin
6. sobota pouze ve 20 hodin

NEJVĚTŠÍ SHOWMAN

2. úterý pouze v 17 hodin

ČERTOVINY

2. úterý pouze v 19.45 hodin
8. pondělí pouze v 17 hodin

ŠPINDL

3. středa pouze v 17 hodin
12. pátek pouze v 19.30 hodin

KVARTETO

4. čtvrtek pouze v 17 hodin
7. neděle pouze v 18 hodin

VELKÁ HRA

6. sobota pouze v 16 hodin

JUMANJI: VÍTEJTE V DŽUNGLI!

4. čt, 9. út pouze v 19.30 hodin
6. sobota pouze v 18.15 hodin

INSIDIOUS: POSLEDNÍ KLÍČ

5. pátek pouze v 19.15 hodin
8. pondělí pouze v 19.15 hodin

Když se nemožné stane skutečností… Originální muzikál inspirovaný životem P. T. Barnuma, muže, pro nějž každá překážka a nezdar byly jen dalším odrazovým můstkem na pouti ke hvězdám.
A právě díky jeho vizionářství a energii vznikl showbyznys… V hlavních rolích romantického muzikálu Hugh Jackman, Michelle Williams, Zac Efron, Zendaya a Rebecca Ferguson. České titulky.
Vstupné 130 Kč. Mládeži přístupný.
Po čertech hezká pohádka! Předpremiéra pohádky režiséra Zdeňka Trošky. FILMOVÉ PŘEDSTAVENÍ ZA ÚČASTI TVŮRCŮ FILMU V ČELE S REŽISÉREM ZDEŇKEM TROŠKOU A NAVÍC DOPLNĚNÉ ORIGINÁLNÍ PEKELNĚ ČERTOVSKOU SHOW!!! Vstupné 130 Kč. Mládeži přístupný.
Co se stane na horách, zůstane na horách… Hrají Anna Polívková, David Gránský, Kateřina Klausová, Anita Krausová, Oldřich Navrátil, Jan Révai, Karel Zima, Jakub Kohák, Alice Bendová, Lukáš
Pavlásek a další. Režie: Milan Cieslar. Vstupné 120 Kč. Mládeži přístupný.
Co je štěstí, láska, touha? Příběh o tom, jak těžké je v životě nalézt štěstí… Barbora Poláková, Jaroslav Plesl, Lukáš Melník, Zdeněk Julina, Lenka Krobotová, Pavlína Štorková, Jiří Schmitzer, Jana Štěpánková a další ve filmu Miroslava Krobota. Vstupné 100 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.
Hvězdně obsazený film – s Jessicou Chastain, Idris Elbou a Kevinem Costnerem, který vypráví pravdivý příběh Molly Bloom, profesionální lyžařky, která se dílem osudu stala provozovatelkou tajných heren pro smetánku nejen z řad hollywoodských hereckých es, rockových hvězd a nejlepších pokerových hráčů, ale i vysoko postavených byznysmenů a prominentů mafie. České titulky.
Vstupné 110 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.
Jumanji není hra, kterou si můžete jen tak zahrát – musíte ji přežít. Akční dobrodružná komedie ve které se pravidla hry změnila, ale legenda původního filmu pokračuje! V hlavních rolích Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart, Karen Gillan, Nick Jonas a Bobby Cannavale. České znění. Vstupné 120 Kč (děti 100 Kč). Mládeži přístupný.
Strach se vrací domů… Čtvrtá část kultovní série Insidious: Poslední klíč odhalí záhadnou minulost vyhledávané parapsycholožky Elise. České titulky. Vstupné 120 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

KOLO ZÁZRAKŮ

Dramatický příběh vášně, násilí a zrady natočil režisér Woody Allen podle svého scénáře. I tentokrát získal pro film ty nejlepší herecké hvězdy současnosti. V hlavních rolích Kate Winslet, James Belushi, Juno Temple a zpěvák Justin Timberlake. České titulky. Vstupné 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

5. pátek pouze v 17 hodin
6. sobota pouze ve 14 hodin
7. neděle pouze v 16 hodin
10. středa pouze v 17 hodin

ČERTOVINY

7. neděle pouze ve 14 hodin

FERDINAND

9. úterý pouze v 17 hodin

ZAHRADNICTVÍ: RODINNÝ PŘÍTEL

10. středa pouze v 19.15 hodin

Po čertech hezká pohádka! O dvou nešikovných čertech Popelákovi a Uhelákovi, kteří jsou vládcem pekel posláni za trest do světa, aby do měsíce přivedli každý jednu hříšnou duši. Jejich úkol se jim
však od počátku nedaří, spíše, než aby lidi sváděli k hříchům, tak jim neúmyslně pomáhají… Hrají Jakub Prachař, Dominick Benedikt, Karel Dobrý, Sara Sandeva, Richard Jaroslav Müller, Oldřich Navrátil, David Gránský, Jana Bernášková, Jaromír Nosek, Andrea Hoffmannová a další. Režie Zdeněk Troška. Vstupné 130 Kč (děti 110 Kč). Mládeži přístupný.
Stvořen pro boj. Zrozen pro lásku… Nina a Ferdinand jsou největší kamarádi pod španělským sluncem. To by nebylo až tak zvláštní, kdyby Nina nebyla malá holčička a Ferdinand velký býk. Rodinná animovaná komedie, uváděná v českém znění. Vstupné 130 Kč (děti 110 Kč). Mládeži přístupný.
V měsíci lednu opakujeme celou trilogii! Nikdy na Tebe nezapomenu…“ Příběh lásky, která nesměla být naplněna, o které všichni vědí a všichni musí pomlčet, v příběhu o věrnosti, touze, vině a lásce, o odchodech a návratech, o rodině, rodičích a dětech. Vstupné 100 Kč. Mládeži přístupný.

ZTRACEN V DŽUNGLI

Příroda zná jediné pravidlo. Přežít. Strhující dobrodružný napínavý film byl natočen podle těžko uvěřitelného skutečného příběhu, ve kterém se dobrodružný výlet proměnil v boj o život za hranicemi lidských možností. V hlavní roli exceluje Daniel Radcliffe. České titulky. Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.
12. pátek pouze v 17 hodin
14. neděle pouze ve 20 hodin

ZMENŠOVÁNÍ

11. čtvrtek pouze v 17 hodin
13. sobota pouze v 19.45 hodin
14. neděle pouze v 17.45 hodin
16. úterý pouze v 19.30 hodin
17. středa pouze v 17 hodin
13. sobota pouze v 15 hodin

NEJTEMNĚJŠÍ HODINA

13. sobota pouze v 17 hodin

STAR WARS: POSLEDNÍ Z JEDIŮ

Představte si, že byste mohli pohádkově zbohatnout. Stačilo by splnit jednu malinkou podmínku. Dobrovolně absolvovat proces, na jehož konci byste měřili pouhých deset centimetrů. Režisér Bokovky Alexander Payne natočil velmi originální komedii o muži, který začal doopravdy žít, až když se začal na život dívat z úplně jiné perspektivy. V hlavních rolích komedie Matt Damon a Christoph Waltz. České titulky. Vstupné 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.
„Nikdy se nevzdám. Nikdy neustoupím…“ Gary Oldman jako Winston Churchill v příběhu o muži, který se nevzdal, i když okolnosti stály proti němu. V roce 1940 se blížila německá invaze do Anglie a britský premiér měl domluvit podmínky příměří. Místo toho slavnou řečí zburcoval národ k boji. Režie Joe Wright. Historické drama, uváděné s českými titulky. České titulky.
Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

ČERTOVINY

Po čertech hezká pohádka režiséra Zdeňka Trošky. Vstupné 130 Kč (děti 110 Kč). Mládeži přístupný.
Sága rodu Skywalkerů pokračuje osmou epizodou. Postavy předchozího filmu Star Wars: Síla se probouzí spolu s legendárními hrdiny galaxie, prožívají nová strhující dobrodružství, během kterých
odhalí prastará tajemství Síly a šokující události z minulosti. Uvádíme v českém znění. Vstupné 120 Kč (děti 100 Kč). Mládeži přístupný.

14. neděle pouze ve 13.45 hodin

PŘÁNÍ K MÁNÍ

14. neděle pouze v 15.45 hodin

FERDINAND

15. pondělí pouze v 17 hodin

NEJVĚTŠÍ SHOWMAN

15. pondělí pouze v 19.15 hodin

ŠPINDL

16. úterý pouze v 17 hodin

ZAHRADNICTVÍ: DEZERTÉR

18. čt, 24. st v 17 hodin – 2D
19. pátek pouze v 17 hodin – 3D
20. sobota pouze v 16 hodin – 2D
21. neděle pouze ve 13.30 hodin – 3D
18. čt, 19. pá v 19.15 hodin
20. sobota 18 a 19.45 hodin
21. neděle pouze v 19 hodin
22. po, 23. út v 19.30 hodin
24. středa pouze v 19.15 hodin
20. sobota pouze ve 14 hodin

COCO

23. úterý pouze v 17 hodin

O Vánocích se vám splní každé přání… Humor a nadsázka českých pohádek se potkává s láskou a citovými kotrmelci romantických komedií, s nadčasovým retrostylem a s hravou fantazií.
Vstupné 110 Kč. Mládeži přístupný.
Nina a Ferdinand jsou největší kamarádi pod španělským sluncem. To by nebylo až tak zvláštní, kdyby Nina nebyla malá holčička a Ferdinand velký býk. Rodinná animovaná komedie, uváděná v českém znění. Vstupné 120 Kč (děti 100 Kč). Mládeži přístupný.
Originální muzikál inspirovaný životem P. T. Barnuma, muže, pro nějž každá překážka a nezdar byly jen dalším odrazovým můstkem na pouti ke hvězdám. V hlavních rolích romantického muzikálu Hugh Jackman, Michelle Williams, Zac Efron, Zendaya a Rebecca Ferguson. České titulky. Vstupné 130 Kč. Mládeži přístupný.
Co se stane na horách, zůstane na horách… Hrají Anna Polívková, David Gránský, Kateřina Klausová, Anita Krausová, Oldřich Navrátil, Jan Révai, Karel Zima, Jakub Kohák, Alice Bendová, Lukáš
Pavlásek a další. Režie: Milan Cieslar. Vstupné 120 Kč. Mládeži přístupný.
V měsíci lednu opakujeme celou trilogii! Příběh holiče, kterého oholili… Druhá kapitola rodinné kroniky Zahradnictví autorského dua Jan Hřebejk a Petr Jarchovský. Vstupné 100 Kč. Mládeži přístupný.
FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D A VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
Pozvání do světa, kam se dosud žádný živý člověk nedostal… A brzo tam bude pěkně živo – na velké oslavě, kterou jen tak nezažijete!!! Nová supr rodinná komedie od studia Disney-Pixar. České znění.
Vstupné 3D verze 150 Kč (děti 130 Kč), 2D verze 130 Kč (děti 110 Kč). Mládeži přístupný.

ZOUFALÉ ŽENY DĚLAJÍ ZOUFALÉ VĚCI

Má se svým milostným životem velké plány a má přebujelou fantazii. Městečko, kde se narodila, jí ale pro realizace milostných záměrů nestačí… Komedie podle scénáře Haliny Pawlowské a režiséra
Filipa Renče, ze které vyplývá, že co se týče lásky, tak… i když je vám hrozně, i když jste k smíchu, tak to prostě nesmíte vzdát! V hlavní roli Klára Issová, v dalších rolích Lenka Vlasáková, Jiří Dvořák, Zdena Procházková, Pavel Kříž, Martin Kraus, Petr Vacek, Matouš Ruml, Aneta Krejčíková, Václav Vašák, Alice Bendová a Robert Nebřenský. Vstupné 130 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

ČERTOVINY

Po čertech hezká pohádka režiséra Zdeňka Trošky. Vstupné 130 Kč (děti 110 Kč). Mládeži přístupný.

ZAHRADNICTVÍ: NÁPADNÍK

V měsíci lednu opakujeme celou trilogii! 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 štěstí jejich dětí… Vstupné 100 Kč. Mládeži přístupný.
25. čtvrtek pouze v 17 hodin
26. pátek pouze v 19.15 hodin
28. neděle pouze v 19.30 hodin
31. středa pouze v 19.30 hodin

VŠECHNY PRACHY SVĚTA

26. pátek pouze v 17 hodin
29. pondělí pouze v 17 hodin
30. úterý pouze v 19 hodin

ZOUFALÉ ŽENY DĚLAJÍ ZOUFALÉ VĚCI

27. sobota pouze ve 14 hodin

ČERTOVINY

27. sobota pouze v 16 hodin – 3D
28. neděle pouze v 15.30 hodin – 2D

COCO

28. neděle pouze ve 13.30 hodin

PADDINGTON 2

J. Paul byl bohatý. Všichni ostatní za to zaplatili… Příběh o únosu šestnáctiletého Johna Paula Gettyho III a o zoufalé snaze jeho milující matky přesvědčit Johnova bohatého dědečka Jeana Paula Gettyho, aby zaplatil výkupné. Michelle Williams, Mark Wahlberg a Christopher Plummer v hlavních rolích dramatického krimi i mysteriózního thrilleru režiséra Ridley Scotta. České titulky.
Vstupné 110 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.
Má se svým milostným životem velké plány a má přebujelou fantazii. Městečko, kde se narodila, jí ale pro realizace milostných záměrů nestačí. Komedie posle scénáře Haliny Pawlowské a režiséra
Filipa Renče, ze které vyplývá, že co se týče lásky, tak… i když je vám hrozně, i když jste k smíchu, tak to prostě nesmíte vzdát! Vstupné 130 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.
Po čertech hezká pohádka režiséra Zdeňka Trošky. Vstupné 130 Kč (děti 110 Kč). Mládeži přístupný.
FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D A VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
Pozvání do světa, kam se dosud žádný živý člověk nedostal… A brzo tam bude pěkně živo – na velké oslavě, kterou jen tak nezažijete!!! Nová supr rodinná komedie od studia Disney-Pixar. České znění.
Vstupné 3D verze 150 Kč (děti 130 Kč), 2D verze 130 Kč (děti 110 Kč). Mládeži přístupný.
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 získá srdce každého… Rodinná komedie, uváděná v českém znění, je inspirovaná slavnými romány Michaela Bonda. Vstupné 110 Kč. Mládeži přístupný.

29. pondělí pouze v 19.15 hodin

ŠPINDL

Co se stane na horách, zůstane na horách… Hrají Anna Polívková, David Gránský, Kateřina Klausová, Anita Krausová, Oldřich Navrátil, Jan Révai, Karel Zima, Jakub Kohák, Alice Bendová, Lukáš
Pavlásek a další. Režie: Milan Cieslar. Vstupné 120 Kč. Mládeži přístupný.
31. středa pouze v 17 hodin

STAR WARS: POSLEDNÍ Z JEDIŮ

Sága rodu Skywalkerů pokračuje osmou epizodou. Uvádíme v českém znění. Vstupné 130 Kč (děti 110 Kč). Mládeži přístupný.
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