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

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

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

Akce se koná ve vinárně Hotelu U Beránka

BESEDA na téma „Co se vařilo a jedlo na Náchodsku aneb z receptářů našich babiček“
Vyprávět vám bude Bc. Richard Švanda.
Rezervace míst na tel.: 735 165 949 nebo na recepci hotelu.                  Vstupné: 30 Kč

ZUŠ Náchod vás zve na koncert s názvem

PENQUINI A RARÁŠCI V BERÁNKU
Penquins - komorní orchestr ZUŠ Náchod - umělecký vedoucí a dirigent Michaela Michalová, Rarášci - dětský pěvecký sbor ZUŠ Náchod - sbormistr Mgr. Zbyněk Mokrejš
Předprodej od 22. října 2018                     Vstupné: 80 Kč, 70 Kč, 60 Kč    

Pantheon production 

Alex Hellstenius: ELLING A KJELL BJARNE aneb CHVÁLA BLÁZNOVSTVÍ
Příběh dvou duševně nemocných přátel
Hrají: Martin Hofmann, Filip Blažek , Michal Slaný, Lenka Zahradnická/Šárka Opršálová           
Chvála bláznovství je příběhem dvou přátel Ellinga a Kjella Bjarna, jež spolu sdíleli pokoj v ústavu pro duševně nemocné, a kteří stojí před velkou výzvou začít společný život mimo stěny léčebny. 
Předprodej již probíhá                                                      Vstupné: 300 Kč, 280 Kč, 260 Kč 

Východočeské divadlo Pardubice

Bella Spewack, Samuel Spewack, Cole Porter: KISS ME, KATE
Slavný americký komediální muzikál jako divadlo na divadle
Velká sborová taneční a pěvecká čísla, step, strhující písně, temperamentní komediální výstupy a mnoho dalšího zaručuje jediné - nezapomenutelnou zábavu!   
Předprodej již probíhá                           Vstupné: 340 Kč, 320 Kč, 300 Kč 

Divadlo Drak Hradec Králové uvádí pro školy a další zájemce 

BÍLÝ TESÁK
Inscenace na moti vy slavného dobrodružného románu Jacka Lo ndona. Příběh psa, jemuž v žilách koluje vlčí krev. 
Omezený počet vstupenek v předprodeji od 22. října 2018                   Vstupné: 50 Kč  

ANNA K. - SVĚTLO AKUSTICKY 2018
Akce se koná ve vinárně Hotelu U Beránka

BESEDA na téma „Kdyby náchodské domy mohly mluvit – pokračování“
Besedovat s vámi bude Bc. Richard Švanda.
Co kdyby mohly domy v Náchodě mluvit a říci nám  své příběhy? Co by nám vypověděly o svých nájemnících, událostech, které se v nich odehrály?  
Rezervace míst na tel.: 735 165 949 nebo na recepci hotelu.                  Vstupné: 30 Kč

ŽALMAN & Spol 2018 - PADESÁT LET NA SCÉNĚ 
Po nedávných oslavách životního jubilea Pavla Lohonky se kapela chystá v roce 2018 připomenout skutečnost, že Žalman už 50 let brázdí vodami české folkové scény, přičemž těší publikum svým hlasem a zejména stále novými svěžími texty.
Předprodej již probíhá                                  Vstupné: 190 Kč, 180 Kč, 170 Kč

ČESKÉ FILHARMONICKÉ KVARTETO
Štěpán Pražák - 1. housle, Viktor Mazáček - 2. housle, Jiří Poslední – viola, Jakub Dvořák - violoncello
V programu uslyšíte skladby W. A. Mozarta, A. Dvořáka, L. Janáčka, B. Smetany, G. Puccini, A. Piazzola a E. Elgara.
Předprodej od 22. října 2018                                   Vstupné: 120 Kč, 100 Kč, 80 Kč   

DS Jiráskova divadla v Hronově zastoupený KIS Hronov uvádí pro celou rodinu

Rosti slav Hejcman: HEJ, ČLOVĚČE BOŽÍ…
Lidová sousedská vánoční divadelní hra se zpěvy, vůněmi a chutí ...
Předprodej od 22. říj na 2018                                                Vstupné: 80 Kč, 70 Kč, 60 Kč    

Hudební divadlo dětem H. Králové uvádí pro 1. stupeň ZŠ a další zájemce

HVĚZDIČKA BETLÉMSKÁ
Předsta  vení je ryze vánoční, aby v dětech vyvolalo nejen hezkou sváteční náladu, ale aby si i odnesly ponaučení o tradici obdarovávání se dárky na Vánoce.                                                                                   
Omezený počet vstupenek v předprodeji od 22. října 2018                                                                               Vstupné: 50 Kč 

Akce se koná v Dannyho kavárně

BLUES-JAZZOVÉ VEČERY - DAVID FIEDLER & STANDA VÍT
David Fiedler - zpěv, kytary a Standa Vít - cajon, djembe, congas
Akusti cké duo na pomezí jazzu, popu, folku a lati nsko-americké hudby. Pro Beránek mají David a Standa připravenou energickou show a rytmicko-melodické hody.
Rezervace míst na tel.: 735 165 949 nebo na recepci hotelu.                  Vstupné: 90 Kč

3. představení v rámci 
„MODRÉHO“ abonmá

VYPRODÁNO

listopad 2018

Připravujeme 

Čtvrtek 

1. listopadu 2018 
v 18.00 hodin

Úterý
 6. listopadu 2018 

v 18.00 hodin

Středa 
7. listopadu 2018 

v 19.00 hodin

 Čtvrtek 
8. listopadu 2018 

v 19.00 hodin
Úterý 

13. listopadu 2018 
v 8.30 a 10.30 hodin

Středa 
14. listopadu 2018 

Čtvrtek 
15. listopadu 2018 

v 18.00 hodin
Čtvrtek 

15. listopadu 2018 
v 19.00 hodin

Úterý 
20. listopadu 2018 

v 19.00 hodin
Neděle 

25. listopadu 2018 
v 18.00 hodin

Čtvrtek 
29. listopadu 2018
v 8.30 a v 10.15 hodin

Čtvrtek 

29. listopadu 2018 
v 19.00 hodin

3. koncert ab. cyklu - skupina „K“

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

Připravujeme 

Pátek  2., 9., 16. a 23. listopadu 2018    TANEČNÍ KURZY, pořádá Taneční studio TAKT manželů Štěpových
Pátek  30. listopadu 2018  v 19.00 hodin 1. VĚNEČEK TANEČNÍCH 2018
Středa  7., 14. a 21. listopadu 2018   LEKCE JÓGY pod vedením lektorky Mgr. Jarmily Koudelkové
  Vždy od 17.00 hodin - začátečníci, od 18.30 hodin - mírně pokročilí a pokročilí
Sobota  10. listopadu 2018  ve 20.00 hodin  Maturitní ples Gymnázia Jaroměř
Sobota  17. listopadu 2018  v 19.00 hodin  Prvorepublikový taneční večer v rámci oslav 100 let První republiky
Sobota  24. listopadu 2018  ve 20.00 hodin  Maturitní ples Jiráskova Gymnázia Náchod

Sobota     1. prosince 2018 v 19.00 hodin VÁNOČNÍ KONCERT 2018 Komorní orchestr slávy Vorlové Náchod
  Josef VLACH - dirigent, host: Ludmila Peterková - klarinet Předprodej od 1. listopadu 2018 Vstupné: 110 Kč, 100 Kč, 90 Kč
Úterý    4. prosince 2018 v 19.00 hodin Divadlo Pod Palmovkou Praha - ZAMILOVANÝ SHAKESPEARE – romanti cká komedie Předprodej již probíhá Vstupné: 320 Kč, 300 Kč, 280 Kč

Čtvrtek    6. prosince 2018 v 18.00 hodin BESEDA na téma „Co vypovídají matriky o našich předcích“  Vstupné: 30 Kč

Čtvrtek  13. prosince 2018 v 19.00 hodin Nordproducti on - PŘÍBĚH JEDNOHO HRADU – divadelní komedie Předprodej již probíhá Vstupné: 260 Kč, 240 Kč, 220 Kč

Úterý  18. prosince 2018 v 19.00 hodin VÁNOČNÍ KOMETA - PETR KOLÁŘ s komorním doprovodem Předprodej již probíhá Vstupné: 270 Kč, 250 Kč, 230 Kč 

Středa  19. prosince 2018 v 16.30 a v 19.30 hodin VÁNOČNÍ KONCERT 2018 – orchestr V. Hybše, P. Břínková a další hosté Předprodej již probíhá Vstupné: 290 Kč, 270 Kč, 250 Kč 

Pondělí    7. ledna 2019 v 19.00 hodin Divadlo Járy Cimrmana - VRAŽDA V SALÓNNÍM COUPÉ Předprodej od 6. listopadu 2018 Vstupné: 440 Kč, 420 Kč, 400 Kč

3. představení v rámci „ZELENÉHO“ abonmá

MUZIKÁL
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Náchodský zpravodaj
listopad 2018

Milí Náchoďáci,

vy všichni, kteří si čas od času potřebu-
jete vyřídit své záležitosti na Městském 
úřadě v Náchodě. Již na jaře jsme vás in-
formovali, že letošní rok bude ve zname-
ní stěhování pracovníků Městského úřa-
du v Náchodě z budovy okresního soudu 
v ulici Palachova do nově rekonstruované 
budovy v Zámecké ulici.

Od začátku roku tato čtyřpodlažní bu-
dova v křižovatce ulic Zámecké a Tyršo-
vy naproti ZUŠ prochází celkovou rekon-
strukcí právě pro potřeby pracovníků 
odborů, které doposud sídlily v budově 
soudu. Jedná se o tyto odbory MěÚ: odbor 
sociálních věcí a školství, odbor výstav-
by a územního plánování, odbor životní-
ho prostředí a odbor obecní živnosten-
ský úřad.

A proč se vlastně úředníci stěhují?
Protože od původního záměru výstav-

by nové budovy soudu „U Bílé růže“ stát, 
resp. ministerstvo spravedlnosti, upusti-
lo. I s ohledem na vysokou cenu, bylo nut-
né hledat nové řešení a proto se budova, 
ve které nyní okresní soud sídlí v přízemí, 
vrátila po náročných jednáních do vlast-
nictví státu. Město Náchod hledalo nové 
prostory, kam přestěhuje cca 70 pracov-
níků ze čtyř odborů. Vlastnímu nákupu 
budovy v Zámecké ulici přecházela řada 
jednání se státem, potažmo Úřadem pro 
zastupování státu ve věci majetkových. 
Ten s městem zahájil jednání o možnos-
ti převedení budovy soudu zpět na stát 
výhradně pro potřeby ministerstva spra-
vedlnosti již v roce 2016. Nakonec došlo 
k oboustranně výhodné dohodě. Stát ušet-
ří finanční prostředky za výstavbu nové 
soudní budovy a získá budovu, která byla 
za tímto účelem v minulosti postavena. 
Město rekonstrukcí administrativního ob-
jektu v ulici Zámecká získá moderní budo-
vu s nižšími provozními náklady v centru 
města s dotací ze státního rozpočtu. Sou-

časně se zefektivní výkon státní správy 
a město nabídne občanům prostory přívě-
tivější pro občany. Zároveň se město Ná-
chod po dokončení celého procesu vrátí 
do majetku velmi důležitý pozemek sou-
časného parkoviště „U Bílé růže“.

Kdy dojde k přestěhování odborů?
Stavební úpravy objektu v Zámecké 

ulici včetně přístavby spisovny jsou již 
u konce a v průběhu listopadu se tak 
mohou začít stěhovat jednotlivé agen-
dy i s úředníky do nově upravených pro-
stor. Toto stěhování bude pro všechny vel-
mi náročné a neobejde se bez částečného 
omezení provozu na jednotlivých odbo-
rech. Prosíme, sledujte proto pečlivě in-
ternetové stránky města Náchoda – www.
mestonachod.cz a úřední desku, kde bude-
me zveřejňovat aktuální informace. 

Odbor výstavby a územního plánová-
ní, odbor sociálních věcí a školství, od-
bor obecní živnostenský úřad a odbor ži-
votního prostředí, budou do konce roku 
2018 přestěhovány do nově zrekonstru-
ovaných a moderně vybavených prostor. 
Vstup do budovy, stejně jako všechna čty-
ři podlaží jsou plně bezbariérové, v příze-
mí je situována hlavní podatelna s recepcí 
a jednotlivé odbory mají k dispozici jed-
nací místnosti pro možnost nerušeného 
a klidného jednání s občany. Tím je od-
straněn i možný nedostatek soukromí při 
projednávání některých životních situa-
cí s úřady.

Věříme, že nové prostory městského 
úřadu budou příjemnější nejen pro jeho 
pracovníky, ale hlavně pro vás, pro obča-
ny, kteří zde budete vyřizovat své zále-
žitosti.

Prosíme o vaši shovívavost během stě-
hování a za případné komplikace s tím 
spojené se předem omlouváme.

Úvodník .........................................................1
Informace z radnice ........................ 2–3, 8–9
Kronika, Mé „osmičkové“ roky ....................4
Náchod včera a dnes, Besedy .......................5
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Z historie .......................................................7
Inzerce ................................................... 10, 27
Školy....................................................... 11–14
Pozvánky ................................... 14, 15, 16, 22
Soutěž hasičů, Galerie ................................ 16
Nová kniha, KČT, TVD  ............................... 17
AMAG, PSO .................................................. 18
Kino Alternativa, Advent ........................... 19
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Zámek, Muzeum .........................................25
Pohotovost, Déčko, Loutkáři......................26
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2 NÁCHODSKÝ ZPRAVODAJZPRÁVY Z RADNICE

Zprávy 
z radnice
Zastupitelstvo města 
1. října 2018
projednalo prodloužení vá-
zací podmínky čerpaných 
dotací na infrastrukturu  
– SUN (Sídliště u nemocnice) a schválila 
Dodatky č. 3 ke smlouvám č. I a II, který-
mi bude termín dokončení bytové výstav-
by prodloužen do 30. 10. 2023.
Zastupitelé současně vzali na vědo-
mí, že rezervované finanční prostřed-
ky v rozpočtu 2018 ve výši 30 mil. Kč bu-
dou použity na částečnou úhradu úvěru  
35-1631631567/0100 v roce 2018. Jedná se 
o úvěr na nákup pozemků v areálu býva-
lé Tepny.
Veškeré materiály pro jednání zastupite-
lů včetně návrhu usnesení k jednotlivým 
bodům najdete na adrese:
http://www.mestonachod.cz/mesto-nachod/
zastupitelstvo/podklady.asp
Usnesení je zveřejněno na adrese:
https://www.mestonachod.cz/mesto/zastupi-
telstvo/usneseni/zastupitelstvo-29.asp

Rada města 8. října 2018
Jednání rady města se zúčastnilo osm rad-
ních, jeden byl omluven. Číselný popis 
u zprávy představuje poměr hlasů při hla-
sování PRO – PROTI – ZDRŽEL SE.
Majetkoprávní úkony obce

 RM vzala na vědomí, že společnost 
Lesy města Náchoda, spol. s r.o., v roce 
2018 zaplatí k řádné platbě pachtovné-
ho k pachtovní smlouvě či mimořádnou 
platbu pachtovného za rok 2019 ve výši 
500.000 Kč + DPH a o tuto částku se spo-
lečnosti poníží řádná platba pachtovného 
v roce 2019. 8-0-0

 RM schválila zveřejnění záměru prode-
je podílu o velikosti 605/129288 z pozem-
ku st. p. č. 2578/1 v k. ú. Náchod. 8-0-0

 RM schválila zveřejnění záměru prode-
je části pozemku p. č. 547 (ostatní plocha) 
o výměře cca 60 m2 v k. ú. Lipí u Nácho-
da. 8-0-0

 RM schválila zveřejnění záměru prode-
je části pozemku p.č. 1993/11 (ostatní plo-
cha) o výměře cca 200 m2 v k. ú. Nácho-
da. 8-0-0

 RM schválila zveřejnění záměru prodeje 
obsazené bytové jednotky č. 1953/9 v uli-
ci Zelená o výměře 74,42 m2 včetně podílu 
o velikosti 703/38616 na společných čás-
tech bytového domu č.p. 1953, č.p. 1954,  
č. p. 1955 a pozemku st. p. č. 451 v k. ú. 
Staré Město nad Metují. 7-0-0

 RM schválila zveřejnění záměru prode-
je části pozemku p.č. 1815/15 (ostatní plo-
cha – ostatní komunikace) o výměře cca 
85 m2 v k. ú. Náchod. 8-0-0
Úprava sjezdu 
do Řemeslného centra v Náchodě 8-0-0

 RM souhlasila se stavbou na pozem-
ku města, tedy s úpravou sjezdu a s tím, 

že město Náchod uhradí materiál ve výši 
18.119,82 Kč bez DPH.
Smlouva o poskytnutí dotace 
z rozpočtu města Náchoda 8-0-0

 RM schválila Smlouvu o poskytnutí do-
tace z rozpočtu města Náchoda – podpo-
ra de minimis Spolku rodičů a přátel ZUŠ 
Náchod, která řeší poskytntí otace ve výši 
5 tis. Kč na pokrytí části nákladů na zajiš-
tění koncertu barokní hudby Jiřího Sychy 
a Filipa Dvořáka dne 4. 10. 2018 v kostele 
sv. Michaelav Náchodě.
Žádost o dotaci – družstvo národní 
házené v Náchodě 8-0-0

 RM souhlasila s poskytnutím dota-
ce SPORT KLUBU Náchod z.s. pro druž-
stvo národní házené v Náchodě ve výši 
6.502 Kč na úhradu nákladů na hostování 
na pronajatých hřištích v rámci ligových 
utkání v září–říjnu 2018.
Žádost o čerpání fondu 
a snížení závazného ukazatele 8-0-0

 RM schválila čerpání fondu investic 
ve výši 144 595 Kč pro Základní školu  
T. G. Masaryka Náchod. Finanční pro-
středky budou použity na pořízení par-
ního kotle do školní jídelny a snížení zá-
vazného ukazatele investiční příspěvek 
o 150 000 Kč.
Železniční most (podjezd) a propojení 
ulic Raisova–Parkány v Náchodě 8-0-0

 RM schválila uzavření smlouvy o po-
skytnutí finančních prostředků z rozpoč-
tu Státního fondu dopravní infrastruktu-
ry na rok 2018 na akci „Železniční most 
v km 59,648 (Podjezd) a propojení ulic Rai-
sova – Parkány v Náchodě“ – ISPROFOND 
5522510001 se Státním fondem dopravní 
infrastruktury.
Smlouva o poskytnutí technického  
zařízení a instalace systému určeného 
pro zpracování digitalizovaných  
fotografií a podpisů 8-0-0

 RM schválila uzavření Smlouvy o po-
skytnutí technického zařízení a instala-
ce systému určeného pro zpracování di-
gitalizovaných fotografií a podpisů, která 
vypllývá z nové legislativy od 1. 7. 2018 
na úseku registru řidičů.
Žádost o čerpání fondu investic a zaslání 
investičního příspěvku pro MŠ Komen-
ského 8-0-0

 RM schválila čerpání fondu investic 
a zaslání investičního příspěvku pro Ma-
teřskou školu, Náchod, Komenského 301 
ve výši 82 000 Kč na dokončení realizace 
zahradních herních prvků.

TELEGRAFICKY:
 RM schválila posudek pracovní skupi-

ny komise ŽP a čistoty města a souhlasila, 
aby Město Náchod podalo žádost o povo-
lení kácení dřevin dle návrhu této skupi-
ny. 8-0-0 

 RM souhlasila, aby Město Náchod vysa-
dilo lípu v ulici Šaldova a umístilo k ní la-
vičku a odpadkový koš. 8-0-0

 RM vzala na vědomí zápis z jednání ko-
mise životního prostředí a čistoty města 

konané 1. října 2018. 8-0-0
 RM souhlasila s vybudováním obrub-

níku v ul. Slunečná v délce cca 30 metrů 
za cenu do 25.000 Kč bez DPH. 8-0-0

 RM schválila změnu dodavatele výtvar-
ného díla na zahradu školy pro rok 2019 
pro MŠ Havlíčkova. 8-0-0

 RM uložila odboru správy majetku a fi-
nancování oslovit soudního znalce, aby 
posoudil míru zavinění města Náchoda 
ve věci přípojky kanalizace z domu Bar-
toňova čp. 908. 7-1-0

 RM schválila služební cestu místosta-
rostky Ing. Pavly Maršíkové a pracovní-
ka odboru kultury, sportu a cestovního 
ruchu Bc. Kamila Krunky při příležitos-
ti konání oslav 100. výročí vzniku Česko-
slovenské republiky v partnerském měs-
tě Partizánske na Slovensku.  8-0-0

Rada města Náchoda 
22. října 2018
Jednání rady města se zúčastnilo osm rad-
ních, jeden byl omluven.
Majetkoprávní úkony obce

 RM schválila se zveřejněním záměru 
prodeje části pozemku p.č. 929/14 (ostat-
ní plocha – ostatní komunikace) o výmě-
ře cca 45 m2 v k.ú. Náchod. 8-0-0

 RM schválila dohodu o ukončení pod-
nájemní smlouvy uzavřené se společnos-
tí DERMAMEDICA, s.r.o., na pronájem jed-
noho parkovacího místa před budovou 
čp. 1995 v ul. Pražská ke dni 31. 10. 2018 
a schválila zveřejnění záměru pronajmout 
část pozemkové parcely č. 1929 o výměře 
cca 12 m2 v katastrálním území Náchod, 
za účelem parkování jednoho motorového 
vozidla. Zveřejnění tohoto záměru je pod-
míněno uvedením schodiště do ordinace 
do původního schváleného stavu. 8-0-0

 RM schválila smlouvu o zřízení věcné-
ho břemene se společností GasNet, s.r.o. 
Věcné břemeno se týká nového plynáren-
ského zařízení umístěného pod povrchem 
pozemkové parcely č. 122/1, č. 1125/1,  
č. 1143/10, č. 1150/4, č. 1164/1, č. 1164/2, 
č. 1164/3, č. 1165/3, č. 1197/1, č. 2020/26 
a stavební parcely č. 1409 v katastrálním 
území Náchod. Celková délka plynáren-
ského zařízení uloženého v městských po-
zemcích je 351,25 m. Smlouva se uzavírá 
na dobu neurčitou.  8-0-0

 RM schválila smlouvu o zřízení věcné-
ho břemene se společností ČEZ Distribu-
ce, a.s. Kabelové vedení nízkého napětí 
je umístěno pod povrchem pozemkové 
parcely č. 483, č. 547/3, č. 547/4, č. 550/14  
a č. 644 v katastrálním území Běloves 
o celkové délce 83 m. Smlouva se uzavírá 
na dobu neurčitou. 8-0-0

 RM schválila smlouvu o výpůjčce s ža-
dateli, která se týká bezplatného dočas-
ného užívání části pozemkové parcely  
č. 28 o výměře 96 m2 v katastrálním úze-
mí Babí u Náchoda, za účelem sečení trá-
vy, udržování a úpravy veřejné zeleně. 
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou 
s účinností od 1. 11. 2018. 8-0-0
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 RM schválila smlouvu o výpůjčce se 
společností Technické služby Náchod 
s.r.o., která se týká bezplatného dočas-
ného užívání pozemkové parcely č. 73/4 
a č. 480 v katastrálním území Staré Měs-
to nad Metují, za účelem soustřeďová-
ní a dalšího zpracování větví od občanů 
města Náchoda a z údržby veřejné zeleně 
a pro ukládání zeminy. Smlouva se uzaví-
rá na dobu neurčitou s účinností od 1. 11. 
2018. 8-0-0

 RM schválila zveřejnění záměru prode-
je části pozemku p.č. 160/19 (ostatní plo-
cha – ostatní komunikace) o výměře 2 m2 
v k. ú. Malé Poříčí. 8-0-0
Žádost o čerpání fondu 8-0-0

 RM schválila čerpání fondu rezerv a roz-
voje s převodem do provozních prostřed-
ků příspěvkové organizace MŠ Vítkova 
v celkové výši 110 000 Kč. Finanční pro-
středky budou použity na nákup 26 kusů 
lehátek včetně matrací v celkové částce 
55 000 Kč a spoluúčast při úhradě inter-
aktivního displeje včetně výukových pro-
gramů pro předškolní vzdělávání ve výši 
55 000 Kč spolufinancovaného z projektu 
Šablony I.
ZUŠ Náchod – žádost o souhlas 
se zapojením do projektu  8-0-0

 RM souhlasila se zapojením příspěvko-
vé organizace Základní umělecká škola, 
Náchod, do projektu OPVVV „Šablony 2 
Základní umělecká škola Náchod“ v cel-
kové výši 1 429 616 Kč.

 RM souhlasila s výkonem výdělečné 
činnosti „Koordinátor projektu“ a učitel 
v projektu „Tandemová výuka“ a „Sdíle-
ní zkušeností pedagogů“ ředitele Základ-
ní umělecké školy, Náchod Mgr. Zbyňka 
Mokrejše.
ZŠ TGM – rozšíření výuky 
(sportovní třídy) 8-0-0

 RM souhlasila s rozšířenou výukou tě-
lesné výchovy (sportovní třídy) v ZŠ T. G. 
Masaryka Náchod od příštího školního 
roku 2019-2020.
Žádost ZŠ T. G. Masaryka Náchod o sou-
hlas s přijetím účelově určeného finanč-
ního daru 8-0-0

 RM souhlasila s přijetím účelově ur-
čeného finančního daru Základní škole  
T. G. Masaryka Náchod, od společnos-
ti WOMEN FOR WOMEN, o. p. s. v celko-
vé výši 32 096 Kč v rámci projektu Obě-
dy pro děti. 
Žádost o souhlas se zapojením
SVČ Déčko do projektových 
záměrů ERASMUS+ 8-0-0

 RM souhlasila se zapojením příspěvko-
vé organizace SVČ Déčko, Náchod do pro-
jektových záměrů ERASMUS+ „Re-co-
necting“ a „That́ s your right“ v celkové 
výši 647 500 Kč.
Žádost o čerpání fondů 8-0-0

 RM schválila čerpání fondu rezerv a roz-
voje ve výši 292 026 Kč a převod této částky 
do fondu investic na pořízení nové poklad-
ny a turniketu pro příspěvkovou organiza-
ci Sportovní zařízení města Náchoda. 

 RM schválila celkové čerpání fondu in-
vestic ve výši 352 026 Kč. Finanční pro-
středky budou použity na zajištění nové 
pokladny a vstupního turniketu ve výši 
292 026 Kč a ozvučení bazénu ve výši 
60 000 Kč.
Plán zimní údržby 
na období 2018/2019 8-0-0

 RM schválila plán zimní údržby míst-
ních komunikací v Náchodě na zimní ob-
dobí 2018–2019.
Nákup malého nákladního vozidla 
pro Technické služby Náchod s.r.o. 8-0-0

 RM v souladu se svými usneseními ze 
4. 10. 2005 a z 13. 5. 2014 schválila spo-
lečnosti Technické služby Náchod s.r.o. 
nákup malého nákladního vozidla Multi-
car M31B s očekávanou cenou 2,4 mil. Kč 
bez DPH.

 RM vzala na vědomí způsob financová-
ní nákupu nového malého nákladního vo-
zidla.
Kanalizace Pavlišov  8-0-0

 RM schválila uzavření smlouvy o prá-
vu provést stavbu inženýrské sítě a ome-
zení užívání nemovitosti s příspěvkovou 
organizací Správa silnic Královéhradecké-
ho kraje na stavbu „Kanalizace Pavlišov – 
stoka B, výtlak V1, ČS1 dle předloženého 
konceptu a pověřila městský úřad, aby sa-
mostatně rozhodl o jejím finálním znění.
Modernizace jednotlivých 
prvků hasičské výstroje 
pro JSDH Náchod 8-0-0

 RM souhlasila s přijetím dotace na mo-
dernizaci jednotlivých prvků hasičské vý-
stroje pro Jednotku Sboru dobrovolných 
hasičů Náchod ve výši 250.000 Kč a schvá-
lila uzavření Smlouvy o poskytnutí účelo-

vé neinvestiční dotace z dotačního fondu 
Královéhradeckého kraje z projektu vede-
ného pod číslem 18RGI02-0215. 
Vánoční osvětlení 8-0-0
RM souhlasila s pořízením nového vá-
nočního osvětlení na vánoční strom 
na náměstí za cenu 140.340 Kč bez DPH 
a nový vánoční strom u nádraží za cenu 
64.665 Kč bez DPH.

TELEGRAFICKY:
 RM neschválila výrobu demontovatel-

ného zastřešení a oplocení dřevěného Bet-
lému umísťovaného u kostela sv. Vavřin-
ce.  8-0-0

 RM neschválila zakoupení světelného 
loga k výročí 100 let od vzniku Českoslo-
venska. 8-0-0

 RM schválila likvidaci 400 kusů sedaček 
ze zimního stadionu. 8-0-0

 RM souhlasila s vystavením objednávky 
na zajištění technického dozoru investo-
ra a koordinátora BOZP při stavbě Malých 
lázní v Bělovsi pro Bc. Radomíru Martino-
vou, Červený Kostelec. 8-0-0

 RM schválila Smlouvu o poskytnutí do-
tace ve výši 6.502 Kč z rozpočtu města 
Náchoda SPORT KLUBU Náchod z. s. pro 
družstvo národní házené na úhradu ná-
kladů na hostování na pronajatých hřiš-
tích v rámci ligových utkání v září a říjnu 
2018. 8-0-0

 RM schválila rozbor hospodaření za III. 
Q. 2018. 8-0-0

 RM schválila uzavření objednávky 
na provedení studie „Náchod bezbariéro-
vá trasa“ pro Dipl. Ing. Walter Kurschat-
ke Arch.  8-0-0

Během října vyrostl na zahradě mateř-
ské školy v Myslbekově ulici v Náchodě 
nový modřínový altán o rozměrech 6 x 

Děti v MŠ Myslbekova mají nový altán
4 m, který bude sloužit dětem i jako ven-
kovní třída. Zhotovitelem altánu je pan 
Jan Soukup z Meziměstí – Vižňova.
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KRONIKA narození a svatby v září
V září 2018 se narodilo:
8 náchodských občánků

Byli oddáni v září:
 1. 9. Ondřej Horník, Náchod
  Simona Třísková, Náchod
 8. 9. Lukáš Kovář, Náchod
  Iva Hůlková, Náchod

 14. 9. Václav Fišer, Jílové
  Hana Jirásková, Náchod
 15.9. Róbert Baláž, Náchod
  Monika Deňová, Náchod
 20. 9. Miloš Kvaššay, Česká Skalice
  Michaela Parkanová, Jaroměř
 29. 9. Tomáš Turek, Hronov
  Michaela Vrbová, Provodov-Šonov

Slavný 28. říjen 1918 byl patnáct let 
před mým narozením. Ze svědectví ro-
dičů vím, že vznik samostatného státu 
byl vskutku zásadní. Obyčejný člověk ne-
byl za Rakouska ničím, teď se stal plno-
právným občanem. Bylo to vysvobození 
– osvobození nejen národnostní, ale i lid-
ské, sociální. Ten stát byl demokratický. 
Zrušení šlechtických titulů a další akty 
hned v počátku republiky nebyly jen for-
mální. Byla tím zdůrazněna občanská rov-
nost, svoboda.

Rok 1938 jsem vnímal jako pětiletý 
kluk. V mé rodné Úpici nikdy nebyla vo-
jenská posádka, a teď se tu vojáci objevi-
li. To byl pro nás kluky zážitek! Nevím, 
zda už v květnové mobilizaci, nebo pak 
při obsazování pohraničí německou ar-
mádou, když česká posádka musela opus-
tit Trutnov. K době květnové mobilizace 
se vztahuje jedna z mých prvním datova-
telných vzpomínek. Otec mě vzal s sebou 
podívat se na opevnění nad Svatoňovice-
mi, kde byl jako mobilizovaný voják bra-
tranec, s nímž jsme se tam setkali. Úpi-
ce se na začátku října 1938 stala městem 
na hranici, ze tří stran obklopená němec-
kým (sudetským) územím. To jsem si ov-
šem začal uvědomovat až později, v prů-
běhu protektorátu.

Rok 1948 mě zastihl jako patnáctile-
tého studenta trutnovského gymnázia. 
Politicky už orientovaného, protože otec 
byl od roku 1946 v Úpici nekomunistic-
kým předsedou národního výboru, komu-
nistům trnem v oku, kritizovaným, napa-
daným i v komunistickém tisku. To jsem 
samozřejmě vnímal, to mě politicky ori-
entovalo. Byl jsem také oddaný skaut; li-
kvidace Junáka u nás, sice až v roce ná-
sledujícím, mě utvrdila v mém názoru 
na komunismus. I když jsem jej pak z exis-
tenčních důvodů nedával příliš najevo. 

Rok 1958 přinesl jen osobní události 
a změny. V dubnu jsem se oženil a od květ-
na do října jsem absolvoval zkrácenou 
vojenskou službu. A odstěhoval jsem se 
od rodičů do Náchoda na Babí do rodin-
ného domku, který si koncem 20. let ne-
chali postavit manželčini rodiče.

V roce 1968 jsem byl už uznávaným pe-
dagogem náchodského gymnázia i osob-
ností v náchodském kulturním dění. 
Přednášel jsem občas v knihovně, zpíval 
v pěveckém sboru Hron, psal do regio-

Mé „osmičkové“ roky
nálního tisku… A angažoval se politicky, 
dost tvrdě kriticky vůči komunistické po-
litice, jak byla realizována do té doby. Od-
suzoval jsem propouštění pedagogů z po-
litických či ideologických (náboženských) 
důvodů, zanedbávání škol, to, že praktic-
ky všechny obory řídili političtí diletanti 
místo odborníků atd. (Byl jsem předsedou 
odborové organizace náchodských střed-
ních škol.) Už na jaře jsme si s přáteli říka-
li, že „to“ komunisté „neudrží“, pokud jim 
nepřijedou na pomoc ruské tanky. Dou-
fali jsme, že nepřijedou. O prázdninách 
vyšly „Dva tisíce slov“, výzva spisovate-
le Ludvíka Vaculíka k bdělosti; v zápětí 
byla i v Náchodě stylizována a v Novém 
čase otištěna výzva, kterou jsem spolu-
podepsal. A pak ty tanky přijely. Do Ná-
choda ovšem polské. Nebyl jsem naivní, 
věděl jsem, že „neodejdou“ na jakékoliv 
naše výzvy. V následujících letech mi to 
vše „spočítali“. Hlavně to, že jsem se „do-
tkl“ několika „zasloužilých soudruhů“, 
kteří po okupaci opět „byli na koni“. Ná-
zory jim tolik nevadily jako právě „ohro-
žení“ jejich pozic. 

Další „osmičkové roky“ proběhly ne-
nápadně, „normalizovaně“. Ten jeden – 
1988 – se pak opozdil, změny přišly až 
v roce 1989. Na začátku roku 1990 jsem 
se vrátil (po dvaceti letech) na gymnázi-
um; do funkce ředitele. Ale to už nejsou 
„osmičky“. Ty další prošly celkem bez po-
všimnutí. Rok 2018 se rýsuje zatím znač-
ně nejasně, problematicky. Ale bilancovat 
budeme moci až na jeho konci.

(AF)

V pondělí 22. 10. jsme se rozloučili v ná-
chodské obřadní síni s panem Jiřím Vej-
manem. Jako jeho bývalý spoluhráč i hráč 
první generace náchodské mezinárodní 
házené bych chtěl věnovat svoji vzpomín-
ku na jeho sportovní činnost.

Poznal jsem ho začátkem 50. let na hři-
šti u Sokolovny jako hráče dorostu, pozdě-
ji i ligového družstva české házené. Útok 
Vejman – Pařízek – Stára mnoho gólů ne-
nastřílel, ale svoji rychlou a pestrou hrou 
vždy pobavil diváky. Pamětníci mi jistě 
dají za pravdu.

Nesmazatelný podpis Jiřího Vejma-
na na náchodském sportu však zůstává 
v jeho trenérské činnosti. Už jako malý 
hráč dal dohromady partu malých kluků 
a jako trenér to s nimi dotáhl na tři tituly 
dorosteneckých mistrů republiky. Já jsem 
se k nim připojil po vojně, kdy v roce 1962 
přešli na mezinárodní házenou. Všichni 
společně, s podporou tehdejšího skvělé-
ho výboru (J. Rýdlo, O. Malina, M. Paří-
zek, M. Petr) jsme dosáhli cíle – postupu 
do první československé ligy. Jirka měl lví 
podíl na tom, že jsme tam hráli důstoj-
nou roli a házená byla v 60. až 90. letech 
v Náchodě sportem číslo jedna. Dnes je 
jistě nepředstavitelná rekordní návštěva 
na Sokolovně na podzim 69. roku – 3.500 
diváků – i nejvyšší průměrná návštěva 
v republice – 2.500 diváků na zápas. 

Jirka přitom dálkově vystudoval tre-
nérskou školu a stal se i trenérem juni-
orské reprezentace. V té době jsme spolu 
s dalšími posilami mužstva trénovali 5x 
týdně, najezdili i nalétali tisíce kilomet-
rů doma i za hranicemi a společně strá-
vili kus, snad tvrdého, ale krásného živo-
ta – množství proher, ale více vítězství. 
Byly to nezapomenutelné zážitky a zů-
stávají nám na všechno velmi příjemné 
vzpomínky. A v nich vždy bude mít jedno 
z předních míst náš „dědek i profesor“ Jir-
ka Vejman. Čest jeho památce. 

Josef Duchan
Na snímku: Jiří Vejman s družstvem 
bývalých hráčů při oslavě jeho padesátin 
v roce 1982. 

Rozloučení
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Jedna z historických, kulturních a pře-
devším křesťanských památek příměstské 
části Jizbice, dominanta obce – kaple Pan-
ny Marie Lurdské, oslaví příští rok výro-
čí 120 let od svého posvěcení. V malebné 
kapličce se za dobu celé její existence ko-
nala až nyní první svatba. A to ve čtvrtek 
27. září zde snoubenci z České Skalice slo-
žili svůj novomanželský slib. Proč zrov-
na v kapličce na Jizbici? Okouzlila je svou 
malebností a prostou krásou při procház-
ce z Pekla na Jiráskovu chatu. Právě ko-
lem kaple vede turistická stezka směrem 
na Dobrošov. Obyvatelé Jizbice si již dru-
hým rokem pochvalují, že je kaple opra-
vená a okolí kolem zkrášleno. Poděková-
ní patří městu Náchod, které v roce 2016 
investovalo do rekonstrukce téměř půl 
milionu korun. Jizbická kaplička, jak se jí 
říká mezi rodáky, se v září stala součástí 
znaku nového hasičského praporu obce. 
Každoročně se tu koná několik mší sva-
tých. V květnu jsou odslouženy májové, 
na konci července se slaví pouťová mše 
svatá, první neděli po sv. Václavu pak po-
svícenská slavnost. Velké poděkování pa-
tří místním ženám, které se o kapli v prů-
běhu celého roku pečlivě starají. 

B. Majerová – kronikářka Jizbice

Kaple Panny Marie 
Lurdské na Jizbici Vážení Náchoďáci, Fotoklub Náchod 

za podpory města Náchod pro vás po dvou 
letech zpracoval třetí vydání knihy Ná-
chod včera a dnes. Věřím, že i v tomto 
případě bude platit ono známé „do tře-
tice všeho nejlepšího“. Váš zájem o prv-
ní a druhý díl nás přesvědčil, že má smy-
sl vydat ještě třetí závěrečný díl. Jedná 
se o poctu našemu městu, všem fotogra-
fům, kteří v minulosti i současnosti ma-
pují proměny Náchoda, i všem, kdo tyto 
obrázky s pečlivostí archivují. Stejně jako 
v předešlých dílech i ve trojce se objeví fo-
tografie, které ještě nikdy a nikde nebyly 
k vidění doplněné o nový pohled na onu 
scenérii. Můžete se opět vydat na vizuál-
ní procházku naším Náchodem a sledo-
vat proměnu centra města, ale i unikát-
ní záběry Plhova, Bělovse, Starého Města, 
Pavlišova nebo Bražce, nově se v knize ob-
jeví i záběry z dronu. Unikátním projek-
tem, jaký do této doby ještě nikdo tímto 
způsobem nezpracoval, se může pochlubit 

Náchod včera a dnes III – NOVÁ PUBLIKACE
právě Náchod. My doufáme, že nová pub-
likace bude ozdobou vaší knihovny. Mů-
žete ji přijít s námi pokřtít 16. listopadu 
2018 v 17 hodin do Pranýře. Křest knihy 
provede již tradičně pravnuk významné-
ho náchodského fotografa Pavel Kolínský 
spolu se starostou města Janem Birke a zá-
stupci autorů Fotoklubu Náchod. Součástí 
křtu bude i výstava nejméně stovky dvo-
jic, které se do knihy nevešly, a projekce 
fotografií slavných fotografů Petra Pavla 
Kolínského a Oty Raimana. Samozřejmos-
tí bude v tento den i prodej knih za zvý-
hodněnou cenu a posezení u občerstvení.

Výstava k tomuto projektu bude v Pra-
nýři (stará radnice, Masarykovo náměstí 1) 
k vidění následující týden po křtu a verni-
sáži výstavy, tj. od pondělí 19. 11. do pátku 
23. 11. vždy mezi 10. a 17. hodinou.

Přijměte prosím ještě jednou pozvání 
na křest knihy i na výstavu.
Za Fotoklub Náchod přejí dobré světlo a těší 

se na viděnou Roman Unger a Petr Šulc.

15. 11. 2018
Kdyby náchodské domy mohly mluvit – pokračování
Co kdyby mohly domy v Náchodě mluvit a říci nám své příběhy? Co by nám vy-
pověděly o svých nájemnících, událostech, které se v nich odehrály? Po prvním 
úspěšném povídání o náchodských domech tentokrát zabrousíme do náchod-
ských předměstí a povíme si zajímavosti o domech a lidech z Plhova, Starého 
Města a mnoha dalších. Besedovat s vámi bude Richard Švanda. 

6. 12. 2018
Co vypovídají matriky o našich předcích
Každý z nás by se určitě rád dověděl, kdo byli jeho předkové, co asi dělali, jak 
žili, zda měli stejná trápení, prožívali stejné radosti jako my. Na mnohé z těch-
to otázek již dnes odpověď nenajdeme, avšak můžeme si pohovořit o tom, jaké 
základní poznatky nám mohou sdělit matriky, ukázat si na konkrétních příkla-
dech z Náchoda jaká byla typická křestní jména, z jakých příčin naši předkové 
umírali a mnoho dalšího. Besedovat s vámi bude Richard Švanda. 

Pozvánka na besedy do Beránku
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Listopadová výročí
Na počátku listopadu vzpomínáme pra-
videlně na zesnulé, navštěvujeme jejich 
hroby, rozsvěcíme svíčky, vzpomínáme... 
I když máme svátek 28. října, první svě-
tová válka skončila až 11. listopadu 1918. 
V posledních letech si připomínáme ko-
nec „Velké války“ vždy 11. 11. v 11 hod. 
u pomníku na Dobrošově. Dne 14. listo-
padu 1918 prohlásilo Národní shromáždě-
ní sesazení Habsburků a vyhlášení repub-
liky, byla ustavena první československá 
vláda v čele s Karlem Kramářem a Tomáš 
G. Masaryk zvolen prezidentem republiky. 
2. listopadu 1908 se v rodině významné-
ho profesora náchodského gymnázia Jose-
fa Matouše narodil Lubor Matouš, který 
se vypracoval v předního českého orienta-
listu. Vedle řady odborných studií se stal 
známým překladem starobabylonského 
Eposu o Gilgamešovi. 
5. listopadu 1958 se narodil výtvarník 
a architekt Alexandr Skalický ml.
11. listopadu 1973 zemřel malíř Emil Tylš. 
Namaloval množství obrazů, zejména ná-
chodských partií. Vedle talentu výtvar-
ného měl i vynikající talent hudební, se-
stavil a řídil mužský pěvecký sbor, který 
později splynul s Hronem.
14. listopadu 1878 se narodil učitel a vlas-
tivědný publicista Bohumil Kulíř, pravi-
delný přispěvatel do časopisu Od klad-
ského pomezí. V Náchodě učil v letech 
1912–1928.
18. listopadu 1618 zemřel Albrecht Jan 
Smiřický, přední představitel protihabs-
burského odboje a rodu, jemuž patřil i Ná-
chod.
20. listopadu 1938 byly zákonem připoje-
ny Sudety k Velkoněmecké říši. Sudetští 
Němci, ale i nemnoho Čechů, kteří zůsta-
li v „zabraném“ území, se stali říšskými 
občany se všemi důsledky z toho vyplý-
vajícími. 
28. listopadu 1688 zemřel významný spi-
sovatel barokního období, jezuita Bohu-
slav Balbín. Na několika místech svého 
díla připomíná i Náchod (původní síd-
lo pánů z Náchoda) s hradem mnohokrát 
obléhaným. Píše, že jde o pohraniční hrad 
v Královéhradeckém kraji, obrácený pro-
ti Kladsku, 16 mil od Prahy. Za naší doby 
by jej byli málem zbořili, kdyby jej byl ne-
zachránil jeho pán, znamenitý válečník, 
kníže Piccolomini.
28. listopadu 1978 pěvecký sbor Hron zor-
ganizoval večer za skladeb Leoše Janáčka, 
na němž zasvěceně promluvil spisovatel 
František Kožík.
29. listopadu 1378 zemřel římský císař 
a český král Karel IV., jeden z našich nej-
významnějších panovníků. Ve dnech  
7. a 8. prosince 1878 uspořádalo město Ná-
chod velkolepou vzpomínkovou slavnost 
k 500. výročí smrti Karla IV., otce naší milé 
vlasti české.                                            (AF)

O počátku lázeňství v Náchodě
„Kolem zelené hradby vzrostlého parku, 

vpravo vchod do lázeňské restaurace, kterou 
kolonáda spojuje s pramenem přírodní kysel-
ky IDY. Vzadu jsou léčebné domy: lázeňský 
dům Helena (z r. 1818), dále moderní léčeb-
ný dům Ivan. V přízemí jest ordinace lázeň-
ského odborného lékaře Dr. Vladimíra Hon-
la.“ Takový byl titulek v celostátním tisku 
koncem 30. let minulého století, lákající 
potenciální lázeňské hosty k návštěvě bě-
loveských lázní. 

Důležitá informace z titulního úvod-
níku je ta, že nejstarší lázeňský dům byl 
postaven roku 1818. Letošní osmičko-
vá výročí se tak dotýkají i počátku mo-
derního lázeňství v Náchodě. Přestože se 
o místních pramenech vědělo dlouhou 
dobu a o jejich účincích taktéž, trvalo 
ještě mnoho let, než byl potenciál prame-
nů plně využit. Z nejstarší historie víme, 
že Náchod měl pravděpodobně svoji prv-
ní lázeň už na přelomu 14. a 15. století, 
neboť již v roce 1406 je spolehlivě dolo-
žena lázeň v Polici nad Metují a v Broumo-
vě. Lze tedy předpokládat, že v Náchodě 
se nacházela také. O lázních se dočítáme 
v jedné z listin Jana Baštína z Porostlé, 
datované 13. červem 1433, kterou prodá-
vá náchodskou lázeň lazebníkovi Janovi 
z Úpice; její znění se uchovalo v konfir-
maci říšského knížete Jindřicha staršího  
z 5. března 1479. Od roku 1463 byla pro 
potřeby žen určena v náchodské lázni i la-
zebnice.

Vrátíme-li se zpět k moderní historii lá-
zeňství, pak je důležité datum 16. 4. 1818. 
Tehdy koupil náchodský magistrální rada 
Jan Schmidt pozemek kolem vyvěrajících 
pramenů a zahájil výstavbu lázní. Stav-
ba šla rychle kupředu a brzy bylo k dis-
pozici 24 kabin a léčebná budova. Prvním 
pramenem, který byl využíván k léčeb-

ným kúrám, byl pramen Jakubský. Ve 40. 
letech 19. století byly původní budovy na-
hrazeny zděnou budovou, v níž se počal 
užívat nový pramen, nazvaný IDA. Pra-
men byl pojmenován po princezně Idě 
z rodu Schaumburg-Lippe, neboť jeho uží-
váním se uzdravila z těžké choroby. Ida se 
stala symbolem běloveských lázní na dal-
ších sto let. Lékaři si nemohli její vlast-
nosti vynachválit. V roce 1909 otiskly Ná-
rodní listy obsažnou zprávu o běloveské 
kyselce, v níž vyzdvihly především to, že 
„kyselka Ida jest voda bezbarvá a čirá, beze 
všelikého zápachu, chuti nanejvýš lahod-
né, příjemně štiplavé, osvěžující, na kterou 
zvláště nemohou zapomenouti ani po létech 
lidé, kteří ji pili přímo u pramene křišťálové-
ho a studeného“. 

Majitelé lázní se ke konci 19. století 
dost často střídali. Změna nastala v oka-
mžiku, kdy je získal v roce 1900 doktor 
Ivan Honl. Díky dobré propagaci se po-
čty lázeňských hostů po roce 1900 neu-
stále zvyšovaly. V roce 1903 přijelo jen 
do července na 200 hostů, přičemž hlav-
ní lázeňská sezóna tehdy teprve začínala. 
Mezi návštěvníky se střídali živnostníci, 
kněží, lékaři, profesoři, ředitelé škol, vo-
jáci, spisovatelé a řada obchodníků, hlav-
ně z Prahy. Své líbánky tu strávil operní 
pěvec Národního divadla Václav Viktorin. 
Mnozí hosté vyhledávali běloveské láz-
ně opakovaně, po mnoho let, takže např. 
v roce 1902 tu v takřka rodinném kruhu 
oslavili dvě jubilea jeden pán s dámou, 
přičemž on trávil v Bělovsi již 45. lázeň-
skou sezónu, zatímco ona zde dlela potři-
cáté. Lázně se staly chloubou Náchodska 
a úspěšně konkurovaly i pruským (pozdě-
ji německým) lázním v Kudově. 

Richard Švanda
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Historické církevní stavby
10. Synagoga a obřadní síně na židovských hřbitovech

Kdysi významnou náchodskou židovskou komunitu připomí-
ná v současnosti – po nacistickém holocaustu jen málo pamá-
tek. Židé se v Náchodě usazovali již od středověku (první zmínka 
pochází z r. 1455), lákala je výhodná poloha z hlediska obcho-
du i přízeň a tolerance majitelů, kteří městu udělili řadu hospo-
dářských privilegií. Od poloviny 16. století se židé vesměs za-
kupovali a usazovali v ulici podél hradeb na jižní straně. Zde 
měli mj. rituální lázeň (mikve) a synagogu se školou. Původní 
údajně dřevěná synagoga se v písemných pramenech připomíná  
k r. 1577, ale jistě byla staršího data. Protože byla ve špatném sta-
vu, nahradila ji v r. 1596 nově postavená patrně kamenná stavba.

Rozvoj židovské komunity ve městě však narušil tragický po-
žár ze dne 17. 5. 1663, který vznikl nezodpovědným chováním 
místních židů. Při něm shořela i synagoga, která musela být ob-
novena. Z těchto a mnoha dalších důvodů následovala tvrdá pro-
tižidovská opatření, která vyvrcholila za majitele panství Okta-
via II. Piccolomini v letech 1748–1750, kdy byla 
tato komunita soustředěna do tzv. Židovské uli-
ce. Po jejím oddělení plotem a brankou v r. 1753 
se stala uzavřeným ghettem. V r. 1772 zde stálo 
23 domů, které byly podle soudobých nařízení 
opatřeny římskými číslicemi, aby se tím admi-
nistrativně odlišily od křesťanských domů. Dne 
8. 10. 1776 povolil zdejší magistrát stavbu nové 
synagogy těsně za hradbami, ale vzápětí, kvů-
li stížnosti měšťanů, svůj záměr odvolal. Novo-
stavba synagogy byla nakonec realizována v le-
tech 1777–1779 ještě uvnitř hradeb u dnešního 
čp. 731 (původně čp. VI, bývalý židovský nadač-
ní dům neboli radnice). Měla podobu barokní ob-
délné stavby, přiléhající na východě k městské 
hradbě. Modlitebna, kterou osvětlovalo původ-
ně osm velkých půlkruhem zakončených oken 
a oválné okno v průčelí, byla zaklenuta tře-
mi plackovými klenbami, oddělenými 
klenebními pasy, spočívajícími na pi-
lastrech s římsami. Klenby byly zdobe-
ny štukovými zrcadly a pravděpodobně 
ornamentálními malbami. Ve východ-
ní stěně byl výklenek se svatostánkem 
(aron ha-Kodeš), kde byly uloženy svit-
ky Tóry. Stavba byla zakryta mansardo-
vou střechou, západní průčelí vrcholilo 
trojúhelným štítem s oválným oknem, 
rozděleným nakoso postavenými pilast-
ry s pískovcovými pyramidami a kon-
kávní římsou. V té době židovská ko-
munita spravovaná rabínem tvořila asi 
jednu šestinu celkové místní populace 
a Náchod se stal místem s nejvyšší koncentrací židovského etni-
ka v tehdejším Hradeckém kraji. Až reformy císaře Josefa II. při-
nesly i zdejším židům podstatné úlevy.

V roce 1877 byla synagoga přestavěna. K západnímu průčelí 
byl připojen patrový novorománský přístavek se čtyřmi kruho-
vými okny, završený atikou s letopočtem 5637 (tedy 1877). Do-
minantou průčelí se stal portál s hebrejským nápisem a dvěma 
sloupy, zakončený plastikou dvou desek božího Desatera. Vpravo 
byl zřízen vchod na novou ženskou tribunu v modlitebně, spo-
čívající na zdobených litinových sloupech. Interiér byl součas-
ně nově zařízen v novorománském slohu a opatřen výmalbou 
s hebrejskými nápisy. Cílená devastace synagogy začala v době 
nacistické okupace; byla vyrabována, z průčelí byly odstraněny 
hebrejské nápisy a modlitebna se stala skladištěm nábytku z li-
kvidovaných židovských domácností. Jejím původním vlastní-

kem byla Židovská náboženská obec v Liberci, která však byla 
po 15. 3. 1939 úředně zakázána a její majetek arizován. Dne 13. 9. 
1954 přešla neudržovaná budova synagogy do vlastnictví státu, 
uživatelem se stal Městský národní výbor Náchod. Ten však ne-
provedl žádné zabezpečovací práce a stavba chátrala dál, pone-
chána řádění vandalů. Rozhodnutí o demolici synagogy na par-
cele č. 105 vydal městský odbor výstavby 13. srpna 1964 a dne  
19. září 1964 v sobotu ve 4:30 ráno byla tato cenná stavba odstře-
lena vojenským útvarem, povolaným z Rokytnice v Orlických ho-
rách. Na místě synagogy se dnes nachází parkoviště.

Starý židovský hřbitov byl založen v polovině 16. století, prv-
ně se zmiňuje roku 1550 jako „židovská zahrada“. Rozšiřován byl 
v letech 1630 a 1661, kdy bylo na hřbitově postaveno obydlí hrob-
níka, sloužící v 18. stol. také jako židovský špitál, a naposledy ješ-
tě v r. 1875. Dodnes zachovaný dům hrobníka spojený s obřadní 
síní byl postaven Jednotou k pohřbívání mrtvých izraelitů na zá-

kladě stavebního povolení z 1. 8. 1881. Jedná se 
o přízemní budovu s jednoduchou novoromán-
skou fasádou. Obřadní síň se sedlovou střechou, 
sloužící zároveň jako průjezd na hřbitov, osvět-
lovala tři okna, půlkruhem zakončená. Na hřbi-
tově se pohřbívalo do r. 1925, po r. 1943 byl na-
cisty zcela zdevastován, náhrobky zničeny nebo 
použity jako stavební materiál, např. na regula-
ci potoka Radechovky. Obřadní síň byla r. 1943 
upravena na kovárnu Václava Matlase, pozdě-
ji byla využívána komunálním podnikem slu-
žeb jako dílna a skladiště. V r. 1972 byla budo-
va komunálnímu podniku odprodána, ale roku 
2003 se opět stala vlastníkem celého hřbitovní-
ho areálu, upraveného r. 1958 jako park, Židov-
ská obec v Praze. Budova bývalé obřadní síně 
postupně zchátrala a až v r. 2010 byly provede-
ny základní zajišťovací práce. Po rekonstrukci 

by zde mělo být otevřeno regionální ži-
dovské muzeum.

V r. 1926 byl na základě výměru 
Okresní správy politické v Náchodě 
z 19. 2. 1925 založen židovskou nábo-
ženskou obcí a spolkem Chewra Kadi-
ša nový židovský hřbitov, ležící severně 
od stávajícího komunálního hřbitova. 
Stavební projekt hřbitova, který sestá-
val z pokládací plochy a ze stavební 
části s obřadní síní a hrobnickým do-
mem s vozovnou, vypracoval brněnský 
architekt Amrander Kurz. Funkcionali-
stická obřadní síň s maurskými prvky 
byla osvětlena jediným kruhovým ok-

nem s motivem židovské hvězdy a zpřístupněna třemi vchody 
z otevřené arkády s pěti lomenými oblouky zastřešené třemi po-
lokulovými kopulemi (záhy odstraněny). Stavba, kterou prová-
děla firma Goldschmid a Hartman, byla zahájena 1. 7. 1926 a do-
končena 1. 10. 1928. Hřbitov, rozkládající se na ploše 1 291 m2, 
byl také zdemolován nacisty za 2. světové války. Znovu byl ob-
noven a v r. 1949 zde byl postaven pomník židovským obětem. 
Také tato obřadní síň postupně zchátrala, v r. 1982 byla odkou-
pena Okresním podnikem služeb a určena k demolici. R. 1990 
byla prodána do soukromého vlastnictví. Od demolice bylo na-
štěstí upuštěno a novým vlastníkem byla citlivě podle projek-
tu Ing. arch. Aleše Krtičky postupně upravena na obytný dům, 
stejně tak i vozovna s hrobnickým domem po r. 1995. Hřbitov je 
v majetku Židovské obce v Praze a stále slouží svému původní-
mu účelu.                                  PhDr. Jaroslav Čáp – Mgr. Jan Čížek 
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ZPRÁVY 
z Městského 
informačního 
centra 

V Městském informačním centru jsme 
opět rozšířili nabídku pod ochrannou 
známkou Regionální produkt Kladského 
pomezí. Nově jsme zařadili do prodejní-
ho sortimentu textilní postavičky z díl-
ny paní Lýdie Birkeové – Mrázové, která 
je držitelkou tohoto certifi kátu. Z široké 
škály portfolia p. Birkeové – Mrázové jsme 
vybrali andělíčky s levandulí (cena 76 Kč), 
andělíčky (cena 189 Kč) a jako novinku 
vycházející z náchodské pověsti o Černé 
paní na zámku – postavičku Černé paní 
(cena 227 Kč). Všechny tyto hračky jsou 
šité z bavlny a lnu, k případnému vycpá-
ní je užito duté vlákno určené pro textil-
ní hračky. Jsou proto vhodné i pro alergi-
ky. Postavičky je možné prát.

Do nabídky publikací jsme rovněž zařa-
dili novinku – knihu Václava Krištofa „Jo-
sef Škvorecký – Prima sezóny 1924–2012“ 
u nás zakoupíte za cenu 699 Kč.

Pohřební ústav Jiří Rathouský oznamu-
je občanům města Náchoda a okolí změ-
nu adresy kanceláře z ulice Mlýnská 189 
do ulice Hřbitovní 635, Náchod. 
Platí od 1. 12. 2018. 
Tel. 491 424 365, mob. 602 122 160. 

Změna adresy!

Městská policie Náchod upozorňuje 
na Zákon č. 193/2018 Sb., kterým se mění 
zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách pro-
vozu vozidel na pozemních komunika-
cích, a o změně zákona č. 168/1999 Sb., 
o pojištění odpovědnosti za škodu způso-
benou provozem vozidla, a o změně ně-
kterých souvisejících zákonů (zákon o po-
jištění odpovědnosti z provozu vozidla), 
ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve zně-
ní pozdějších předpisů, a další souvisejí-
cí zákony. 

V části třetí tohoto zákona je noveli-
zován zákon č. 361/2000 Sb., o provozu 
na pozemních komunikacích, kde je sta-
noveno, že přestupky v dopravě uvedené 
v § 125c v prvním až čtvrtém odstavci ne-
lze řešit napomenutím.

Dopravní přestupky už jen za pokutu
V praxi to znamená, že přestupek 

v dopravě nejde od začátku října 2018 
v České republice řešit jinak než po-
kutou. Strážník tak v případě zjiště-
ní některého z přestupků řešitelných 
na místě, uvedených ve výše zmíněném 
paragrafu, může uložit příkazem na mís-
tě pokutu, nebo celou věc předá kompe-
tentnímu správnímu orgánu k vyřízení. 

Dopady pocítí občané při řešení pře-
stupků bez ohledu na to, jestli strážník 
bude řešit dopravní přestupek přímo 
na ulici nebo až na služebně, protože již 
není možné přihlížet k lidsky pochopi-
telným důvodům a situacím, které moh-
ly vést ke spáchání banálních přestupků, 
ale vždy je nutné uložit pokutu. 

Ministerstvo kultury v rámci dotační-
ho programu Podpora regionálních kul-
turních tradic – Připomínka a oslava vý-
znamných výročí roku 2018 spojených 
s naší státností (1918, 1968, 1993) podpo-
řila projekt „Architektura první republi-
ky v Náchodě“ rozhodnutím číslo MK – 
S8220/2018 – ORNK.

Popis projektu:
Město Náchod se aktivně podílí na osla-

vách 100. výročí vzniku Československé 
republiky, a to pořádáním různých akcí, 
které probíhají po celý rok. Jednou z nich 
je výstava fotografi í historických budov, 
které byly vystavěny v Náchodě v letech 
1918 – 1938, tedy v období první repub-
liky. Jedná se o 12 staveb, které jsou pre-
zentovány na výstavních panelech na Ma-
sarykově náměstí v Náchodě. Budovy jsou 
vystavěny v architektonických stylech art 
deco, neoklasicismus a funkcionalismus. 
K jednotlivým objektům je zpracován po-
pis stavby a jejího využití, které doplňují 
historické a současné fotografi e. Výstava 
probíhá od 14. května do konce října 2018.

Dotace byla dále použita na tisk bro-
žur k výstavě. Brožura přibližuje čtená-
řům jednotlivé budovy, které jsou doplně-
ny dobovými i současnými fotografi emi. 
V brožuře jsou publikovány i fotogra-
fi e z návštěvy prvního československé-
ho prezidenta T. G. Masaryka, který na-
vštívil město Náchod 12. 7. 1926. Brožura 
je zdarma k dostání v budově náchodské 
radnice nebo v Městském informačním 
centru v Náchodě.

Propagace projektu byla zajištěna pro-
střednictvím města Náchod, ale i dalších 
organizací působících ve městě. Na výle-
pových plochách je občanům k dispozici 
po celou dobu realizace projektu plakát, 
který upozorňuje občany i návštěvníky 

Architektura 
první republiky v Náchodě

na aktuální akce týkající se oslav výro-
čí vzniku ČSR. Prostřednictvím projektu 
„Architektura první republiky“ byla in-
formována náchodská veřejnost, návštěv-
níci z okolních obcí, stejně tak turisté, jež 
do Náchoda zavítali především v období 
letních prázdnin, o významných prvore-
publikových stavbách v historických sou-
vislostech vzniku moderního Českoslo-
venského státu.
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Okresní úřad

školy TGM

nemocnice

Na Skalce (MHD)

Na Skalce (linka 308)

směr Lipí, Nový Hrádek

H

H

ROZŠÍŘENÍ PROVOZU MHD NÁCHOD
na trase nádraží–nemocnice od 2.9.2018

INFORMACE
PRO CESTUJÍCÍ

Spoje MHD společně s regionální linkou 308 (Náchod – Nový Hrádek)
vytvářejí pravidelnou nabídku spojení. Váš spoj jede v pracovní dny
od 6 do 16 hodin každých 30 minut! Více na www.idos.cz.

základní zlevněné

1 jízda

7denní*

30denní*

90denní*

10 Kč 2 Kč

20 Kč80 Kč

300 Kč 75 Kč

202 Kč810 Kč

ZJEDNODUŠENÝ CENÍK

*) neomezený počet jízd po území
Náchoda (vydává se jen na kartě IREDO)

Zlevněné jízdné: děti a mládež do 18 let, studenti do 26 let a senioři od 65 let.

park
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CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_052/0008012
V měsíci říjnu byla zahájena akce na vytvoření jednotné kon-

cepce vymezení Územního systému ekologické stability (dále jen 
ÚSES) všech hierarchických úrovní pro celé území obce s rozší-
řenou působností Náchod (dále jen ORP Náchod) (mimo velko-
plošně zvláště chráněné území vč. jejich ochranných pásem). 
Nový plán ÚSES přinese zpřesněné vymezení skladebních prv-
ků všech hierarchických úrovní při zajištění koordinace s ostat-
ními funkcemi území a vzájemné provázanosti prvků uvnitř 
i vně řešeného území. Návrh bude kombinací kvalitního kon-
cepčního vymezení přírodě blízkých ekosystémů udržující pří-
rodní rovnováhu a komplexního řešení systému na podkladech 
zásad územního rozvoje, územních plánů, pozemkových úprav 
atd. Dílo bude zpracovávat Ing. arch. Jaroslav Novák, CSc. za cel-
kovou částku 646 500 Kč.

Plán ÚSES bude sloužit jako podklad v rozsahu všech katas-
trálních území obcí náležejících do území ORP Náchod, mimo 
velkoplošně zvláště chráněné území, tj. CHKO Broumovsko včet-
ně jeho ochranného pásma, to znamená na ploše 22 337 ha, pro 
územně plánovací činnost, pro projekty realizace systému eko-
logické stability, provádění pozemkových úprav, pro lesní hos-
podářské plány a pro vodohospodářské a jiné dokumenty ochra-
ny a obnovy krajiny. Důležitou součástí návrhu bude Problémová 
mapa se soupisem a tabulkou zaznamenaných problémových 
míst a střetů mezi návrhem a stávajícím vymezením prvků ÚSES. 

Termín ukončení a předání kompletního díla je plánováno 
na červen 2020.

„Aktualizace plánů ÚSES 
správního obvodu ORP Náchod“

Cílem projektu je vybudování železničního podjezdu s novou 
místní komunikací je zlepšení průjezdnosti v napojení centra 
města, zvýšení bezpečnosti provozu, zkrácení dojezdových vzdá-
leností, snížení zátěže obyvatel hlukem, vibracemi a zplodina-
mi ze spalovacích motorů, tedy celkové snížení emisí. V nepo-
slední řadě pak zjednodušený a zrychlený průjezd zásahových 
vozidel do centra města.

Výstavba nového mostu a propojení místní komunikace stá-
vající křižovatky ulic Raisova – Parkány. Jedná se o stavbu nové 
konstrukce železničního mostu na stávající trati pro potřeby 
Města Náchoda. Před zahájením prací se na plánovaném mís-
tě stavby nacházel konsolidovaný železniční násep přibližně  
z 19. století. Výstavba nového mostu je součástí stavby „Revita-
lizace trati Týniště nad Orlicí – Broumov“, která probíhá v letoš-
ním roce. Nově navržený most bude realizován ze železobetonu. 
Vodorovnou konstrukci budou tvořit ocelové nosníky s promě-
nou tloušťkou. Světlost je dle požadavku 9,75 m a min podjezdo-
vá výška 4,00 m. Koncepčním řešením je stávající násep odtěžit 
a vybudovat nový mostní objekt. Pro provoz osobních vozidel je 
navržena komunikace jako dvoupruhová obousměrná celkové 
šířky 7,0 m, s jedním jízdním pruhem šířky 3,50 m včetně vodí-
cích pásků. Provoz na navržené komunikaci bude probíhat s vy-
loučením nákladní dopravy a s omezením výšky podjezdu pod 
novým železničním mostem na 4,0 m. Celková délka nové ko-
munikace je 104,07 m (měřeno od středů dotčených křižovatek). 
Součástí výstavby nové komunikace budou i stavební úpravy kři-
žovatek ulic Parkány-Poštovní a Raisova-Janáčkova. V prostoru 
před stávající trafostanicí bude vybudováno celkem 5 nových 

„Železniční most 
v km 59,648 (Podjezd) a propojení ulic Raisova – 
Parkány v Náchodě“ – ISPROFOND 5522510001

V pondělí 22. října 2018 předal starosta Náchoda Jan Birke 
v obřadní síni náchodské radnice ocenění příslušníkům integro-
vaného záchranného systému za jejich přínos pro město Náchod 
a jeho občany.

„Letos mám tuto příležitost ocenit hasiče, záchranáře a policisty 
za jejich obětavou práci již popáté. Pokaždé je to pro mě velká čest, 
poděkovat prostřednictvím předání medailí vybraným zástupcům 
za práci všech příslušníků těchto složek,“ uvedl starosta Jan Birke 
a dodal: „Zvláštní poděkování patří také všem rodinným příslušní-
kům, protože právě hasiči, záchranáři a policisté své povinnosti vy-
konávají obětavě mnohdy na úkor právě jich. Bez zázemí a podpory 
rodiny by se neobešli a potažmo ani my všichni, kteří jejich pomoc 
v krizových situacích potřebujeme.“ 

Slavnostního aktu se vedle starosty města Jana Birke zúčastni-
la místostarostka Pavla Maršíková, za Hasičský záchranný sbor 
Královéhradeckého kraje – jeho ředitel brig. gen. Ing. František 
Mencl a plk. Ing. David Pouč, ředitel územního odboru Náchod, 
za Zdravotnickou záchrannou službu Královéhradeckého kraje – 
ředitel MUDr. Libor Seneta a vedoucí záchranářka Mgr. Bc. Dia-
na Vajsarová, za Policii ČR – plk. Mgr. Radek Bohuslav, vedoucí 
územního odboru Náchod a plk. Bc. Petr Špaček, zástupce vedou-
cího a velitel Městské policie Náchod Bc. Petr Valica.
Ocenění:
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 
– ÚZEMNÍ ODBOR NÁCHOD
mjr. Bc. Pavel Čižmář 
nprap. Jaroslav Hanzl 
nprap. Bedřich Němeček 
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ NÁCHOD
Milan Kligl – nemohl být osobně přítomen, ocenění proto pře-
vezme z rukou starosty na výroční schůzi sboru.
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 
KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
Bc. Milena Vrábelová
POLICIE ČR – ÚZEMNÍ ODBOR NÁCHOD
Nadporučík Ing. Pavel Hlaváč
Praporčík Ing. Martin Novotný 
MĚSTSKÁ POLICIE NÁCHOD
Jan Dvořák
Roman Kosař 

Součástí předání ocenění starosty bylo také udílení ocenění 
Policie ČR, která ocenila své policisty a občanské zaměstnance 
za jejich obětavou, dlouholetou a profesionální práci ve službách 
státu a jeho občanům.                       Všem oceněným blahopřejeme!

Starosta ocenil příslušníky IZS

parkovacích míst pro osobní automobily (včetně jednoho vy-
hrazeného stání pro osoby těžce pohybově postižené) a 3 par-
kovací místa pro motocykly. Podél nové dvoupruhové komuni-
kace bude zřízen jednostranný chodník pro pěší šířky 2,0 m, jež 
bude navazovat na stávající resp. upravované stávající chodní-
ky v prostoru dotčených křižovatek. 

Poskytnutá dotace je ve výši 85 % způsobilých výdajů akce, 
což je ve výši cca. 12 miliónů korun.
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Červenokostelecký výrobce automobilových 
těsnění Saar Gummi Czech získal ocenění nej-
lepším dodavatelem roku 2018 skupiny PSA 
Group. Skupina, vyrábějící automobily zna-
ček Peugeot, Citroën, Opel a Vauxhall, předa-
la společnosti Saar Gummi ocenění v závodě 
Opel Gliwice, kde se aktuálně vyrábí mode-
ly Astra hatchback, GTC a Cascada. Hodnoce-
no bylo období od druhé poloviny roku 2017 
do poloviny letošního roku a červenokostelec-
ká firma byla vybrána přibližně ze 600 do-
davatelů bez ohledu na dodávanou komodi-
tu. Celkem bylo oceněno 15 dodavatelů. Saar 
Gummi vybavuje svými díly přibližně každý 
čtvrtý v Evropě vyrobený osobní automobil 
a pro PSA Group aktuálně dodává díly na Opel 
Corsa, Zafira, Astra, Citroen C3 a Peugeot 508.

-pl-

Saar Gummi 
je nejlepším 

dodavatelem pro PSA Group

Zpravodaj Nachod BW 3-2018.indd   1 26.3.2018   12:42:51

Uvedena je hrubá mzda včetně benefitů po plném zapra-
cování, pracoviště Červený Kostelec.

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

Operátor/ka gumárenské výroby, 
mzda 30 000 Kč až 32 000 Kč.

Saar Gummi Czech, evropský leader ve výro-
bě vytlačovaných pryžových těsnění pro auto-
mobily, hledá zaměstnance na pozice:



LISTOPAD 11ŠKOLY

   Zprávičky 
 z Masaryčky

CO SE DĚJE 
NA KOMENDĚ
Vzpomínky na zářijový výlet deváťá-

ků do Velké Británie či celotýdenní pro-
jekt EDISON vryly neodmyslitelně hlubo-
kou rýhu do duší žáků z Komendy. Tyto 
i řada dalších aktivit jim zpestřily začá-
tek školního roku, zjemnily stále více 
a více se navalující povinnosti… 

Poslední týden v září se 52 žáků letoš-
ního devátého ročníku vydalo na stu-
dijně-poznávací zájezd do Velké Britá-
nie. Jejich cílem bylo nejen hlavní město 
Londýn, ale také univerzitní město Cam-
bridge. „První den v Londýně jsme pro-
jeli lodí po řece Temži a prošli se po ná-
břeží od známého Shakespearova divadla 
až k největšímu ruskému kolu v Evropě, 
takzvanému Londýnskému oku,“ popisu-
je putování turistů Mgr. Jana Voborní-
ková, vedoucí zájezdu, a pokračuje: „Při 
prohlídce města jsme nemohli minout vý-
znamná místa jako Trafalgarské náměstí, 
Piccadilly Circus, Soho, domy Parlamen-
tu s Big Benem, Westminsterské opatství 
a Buckinghamský palác. Díky krásnému 
počasí jsme si užili i odpočinku ve zná-
mém St. James parku. Večer nás čekalo 
ubytování v hostitelských rodinách, kte-
ré nás vřele přijaly. Okusili jsme nejen 
britskou kuchyni, ale i konverzaci v an-
glickém jazyce. Druhý den jsme se vyda-
li do univerzitního městečka Cambridge, 
kde studovalo mnoho významných věd-
ců světového formátu i členové královské 
rodiny. Měli jsme možnost navštívit nej-
větší ze zdejších kolejí – King’s College. 
Cambridge nás okouzlilo svými histo-
rickými budovami, parky i malou říčkou 
Cam. Dýchlo na nás svou starobylou tra-
dicí. Poslední den v Londýně patřil čtvrti 
Greenwich a výškovým budovám v centru 
města. Vyjeli jsme do 35. patra známého 
mrakodrapu Walkie Talkie, takzvané vysí-
lačky. Výhled z vyhlídkové plošiny i míst-
ní restaurace Sky Garden, byly uchva-
cující. Odpoledne jsme věnovali historii 
– pevnosti Tower a otevíracímu mostu To-
wer Bridge. Pak už nám bohužel nezbýva-
lo nic jiného, než se s Londýnem a posléze 
i s Británií rozloučit. Poznávací zájezd se 
vydařil. Odvezli jsme si mnoho nezapome-
nutelných zážitků, které nás všechny in-
spirují k dalšímu cestování a poznávání.“

Pohodová výuka angličtiny
Říjnovým aktivitám na naší škole jed-

noznačně vévodil týdenní projekt EDISON. 
Uskutečnil se hned první týden v měsíci, 
tedy v termínu od 1. do 5. října. Jednalo se 
již o jeho 4. ročník. Tentokrát nás navští-
vili čtyři studenti či absolventi vysokých 
škol z Indie, Turecka, Jordánska a Gruzie. 

Vše začalo hned v pondělí ráno, kdy 
jsme zahraniční hosty přivítali ve školní 
tělocvičně. Krátce poté odstartoval celotý-

denní maratón jejich prezentací, v nichž 
jednotlivým třídám představovali své do-
moviny. Vzhledem k tomu, že komunikač-
ním jazykem byla angličtina, konverzace 
s nimi byla pro všechny žáky jedinečnou 
příležitostí procvičit si své znalosti toho-
to cizího jazyka.

Zajímavým zpestřením byla takzva-
ná Global Village, kdy ústní prezentace 
v učebnách na celé středeční dopoledne 
vystřídaly praktické ukázky toho, co cha-
rakterizuje země, ze kterých „Edisoni“ po-
cházejí. Dění v tělocvičně, kde probíha-
ly, se letos neslo hlavně v duchu tanečků 
a ochutnávek cizinci čerstvě napečených 
sladkostí. 

Možná se ptáte, co jsme naopak stá-
žistům nabídli my, respektive naše ško-
la. Opomineme-li, že poznali nás, tedy 
žáky a učitele, také učebny v hlavní budo-
vě na Komenského ulici, v úterý odpoled-
ne jsme jim představili školní přírodověd-
nou stanici ve Starém Městě nad Metují, 
kde s velkým zaujetím sledovali chova-
ná zvířata a obdivovali zahradu i skle-
ník. Ve čtvrtek se zase zapojili do činnos-
tí školní družiny, čím i těm nejmladším 
školákům, u nichž jejich prezentace ne-
probíhaly, zpestřili alespoň zdejší odpo-
lední pobyt, a to formou oblíbených her. 
A zapomenout nemůžeme ani na středeč-
ní odpolední návštěvu městské radnice, 
kde celou delegaci osobně přijal pan Jan 
Birke, starosta Náchoda. 

„Páteční polední rozloučení bylo pří-
ležitostí k posledním rozhovorům a po-
děkování za návštěvu,“ uvádí Mgr. Pet-
ra Jirečková, garantka projektu EDISON 
na naší škole, a dodává: „Přejeme našim 
novým přátelům šťastnou cestu domů 
a hodně úspěchů v jejich kariéře i osob-
ním životě.“ 

Závěrem nutno dodat, že celá akce pro-
bíhala ve spolupráci s královéhradeckou 
pobočkou AIESEC, tedy zprostředkováva-
jící organizací projektu EDISON. Podrob-
nější informace o jejích projektech může-
te najít na www.aiesec.cz. 

Třeťáci nezaháleli
Třetí třídy byly v rámci výuky na ex-

kurzi na náchodské radnici. „Děti se tam 
dozvěděly spoustu zajímavých informa-
cí o našem městě, o jeho historii i sou-
časnosti, což určitě využijeme při výuce,“ 
konstatují třídní učitelky třetího ročníku.

V zářijovém Náchodském zpravoda-
ji jsme vás informovali, že loňská třída  
2. B, tedy letošní 3. B uspořádala na konci 
loňského roku v Městské knihovně vlast-
ní výstavu sestavenou ze svých výtvar-
ných prací, a to pod názvem „Obrázky pro 
knihovnu“. Vzhledem k tomu, že byla vel-
ká část prezentovaných děl již během sa-
motného slavnostního zahájení úspěšně 
prodána, umožnilo jim to pořídit si za utr-
žené peníze dva nové tematické kufří-
ky „Sport“ a „Cestování“. Jejich vernisáž 
proběhla ve čtvrtek 4. října v Městské 

knihovně, a to v rámci „Týdne knihoven“. 

Družina na ledě i v zajetí kouzelníka
Ačkoliv sluníčko v říjnu svítilo a hřálo, 

děti ze školní družiny při ZŠ Komenského 
Náchod nenechávaly nic náhodě a na ná-
chodském zimním stadionu se již připra-
vovaly na příchod zimy. Pravidelně každou 
středu se oddávaly radovánkám na brus-
lích, aby mohly ukázat rodičům, jak se 
správně bruslí, až s nimi vyrazí na klu-
ziště. „Věříme, že se dětem tato aktivi-
ta v družině líbí. Bruslení se proto bude-
me v družině věnovat i v příštím školním 
roce. Vždyť pohybu není nikdy dost,“ po-
dotýká vychovatelka Simona Ruiderová.

Pobyt ve školní družině žáčkům v říj-
nu zpříjemnil svou návštěvou i kouzelník 
Reno. Připravil si pro ně bohatý program 
plný kouzel a magie. „Děti byly z tajů 
kouzel nadšené a ještě více ty odvážnější 
z řad dobrovolníků, které se staly součás-
tí kouzelnického vystoupení. Již nyní se 
těšíme, až k nám do školní družiny opět 
zavítá kouzelník s další porcí kouzel,“ po-
pisuje atmosféru během akce Simona Rui-
derová.      Kolektiv ZŠ Komenského Náchod

Noc s hvězdami – 4. 10. 2018
Dá se říci, že pozorování noční oblo-

hy patří k již tradičním akcím naší ško-
ly. Setkání je každoročně určeno žákům 
šestého ročníku a je spojeno s možností 
přespat ve škole. Letošní pozorování při-
padlo na čtvrtek 4. října a může se pochlu-
bit „nejúžasnějším počasím v historii“ na-
šeho pozorování hvězdné oblohy.

Mezi žáky 6. ročníku máme jedno-
ho hvězdáře a milovníka vesmírných ta-
jemství. Matyáš H. se podělil o své dojmy 
a postřehy.

„Sešli jsme se ve čtvrtek v 18 hodin 
ve třídě. Nejdříve jsme dělali různé poku-
sy. Ve 20.30 hod. jsme vyrazili na louku 
nedaleko Vyhlídky pozorovat noční oblo-
hu. Na obloze jsme viděli hvězdy: Vega, Si-
rius a Dubhe. S ostatními jsem pozoroval 
Mars, Velký vůz, Malého medvěda, Ryse, 
Draka a Polárku, a také galaktický pás. 
Bylo to úžasné, i když nešla vidět Venuše. 
Měli jsme štěstí, nebyly žádné mraky, ani 
světelné znečištění nemělo velký účinek.

Ve 22 hodin jsme se vrátili zpět do ško-
ly a pustili jsme si film Tajemný vesmír: 
Temná budoucnost Slunce. Potom jsem šel 
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domů, pozorování noční oblohy bylo úžas-
né. Matyáš H.

Čtenářství, knihy, čtenářský klub
Podpora čtenářsví, čtenářských doved-

ností, čtenářské gramotnosti a především 
podpora kladného vztahu ke knihám a li-
teratuře obecně je pro naši školu důleži-
tá. Samozřejmostí jsou úkoly podporující 
čtení našich žáků – ať už se jedná o tzv. 
mimočítankovou četbu, čtenářské bingo 
či práci s texty v hodinách. Škola se pyšní 
neobvykle vybavenými knihovnami. Tzv. 
„Informační centrum“ skrývá za svými 
dveřmi knihy, které v podstatě kopírují 
vývoj literatury, dále zde najdeme slovní-
ky, encyklopedie, příručky, kroniky apod. 
Učebna je využívána při hodinách litera-
tury, ale protože práce s informacemi je 
v současné době jednou z klíčových doved-
ností, lze zde vést výuku jakéhokoli před-
mětu. Ve 3. patře budovy 2. stupně se na-
chází „Čtenářské centrum“ – sem chodí 
žáci na hodiny čtenářských dílen a přede-
vším zde každou středu probíhá čtenářský 
klub. A co nejdůležitější – zde se najdou 
desítky knih vydávaných v současné době.

Čtenářský klub je určen každému dítě-
ti – ať už čte rádo, nebo ať už kniha není 
jeho nejčastějším společníkem. Aktivi-
ty v klubu vedou děti ke zkoumání knih, 
jejich obsahu, hrajeme si s myšlenkami, 
které v knížkách najdeme, hledáme nová 
vyjádření, učíme se mluvit o autorech, 
hrdinech, hledáme poklady v knížkách 
ukryté. Při tom všem nám pomáhá býva-
lá náchodská knihovnice paní Jana Ptáč-
ková a nová posila našeho pedagogického 
sboru paní učitelka Hana Richtermocová, 
která má bohaté zkušenosti s rozvíjením 
čtenářské gramotnosti. K dispozici máme 
kromě velikého množství knih i různé 
hry, kvízy, pracovní listy.

A aby toho nebylo málo, pozvali jsme 
do naší školy hned dvě české spisovatel-
ky – 17. 10. nás navštívila Klára Smolíková  
a 7. 11. na naši skolu zavítá Ivona Březino-
vá. A besedy s oběma dámami byly/budou  
velmi netypické. Obě besedy nám zároveň 
doplní aktivity směřující k připomenutí 
100 let českého státu a samozřejmě 85. na-
rozeniny naší školy.            Mgr. MPatzáková

Beseda s myslivcem ing. J. Haškem
Sluníčkový podzim byl v plném prou-

du a my jsme si pozvali na středu 17. 10. 

2018 do naší třídy 1. A ZŠ T. G. Masaryka 
pana myslivce, aby nám přiblížil život les-
ní zvěře i svou práci v lese. 

Beseda byla velmi poutavá a pro větši-
nu z nás plná nových a úžasných informa-
cí. A protože byl říjen, přišla řeč i na ná-
mluvy v lese, slyšeli jsme různé zvuky 
samečků bojujících o přízeň samic. Mno-
hé například překvapil hlas „štěkajícího“ 
srnce, který byl mistrně předveden na ob-
divovanou vábničku. Pěkné obrázky les-
ních zvířat zaujaly naši pozornost, větši-
na dětí skoro všechna zvířátka poznala, 
pro někoho ale byla některá zcela nezná-
má. Prohlížení bylo provázeno výkladem 
o lesní zvěři. 

Pan myslivec zaujal děti svými lovecký-
mi trofejemi muflona, jelena i srnce, nej-
víc však děti zaujal liščí kožíšek i s hlavou. 

Nechyběly ani úsměvné historky 
z honů a názorná ukázka troubení na les-
ní roh. 

Děkujeme panu Haškovi za příjemné 
setkání a myslím si, že má v 1. třídě mno-
ho obdivovatelů a snad i následovníků.

 Mgr. Ivana Maršíková, třídní učitelka

Dýňování na Masaryčce
V pondělí 8. 10. 2018 proběhla na naší 

škole již tradiční akce Podzimní dílny 
a dýňování. Vychovatelky ŠD se pečlivě 
připravovaly několik týdnů dopředu a pří-
prava přinesla své ovoce. 

V okamžiku otevření školního skleníku 
přicházejí děti s rodiči a prarodiči. Další 
zájemci jsou i z řad starších dětí. A proto-
že nám počasí přálo, tvořilo se venku ve-
dle skleníku.

Děti nadšeně vyřezávaly dýně. Kdo byl 
hotov, mohl si v učebně ještě vyrobit jed-
noduchý zápich a malého pavoučka. Zá-
pal do práce a zářící oči svědčily o tom, 
že jsou všichni spokojení. 

Moc mě potěšilo, že se akce, stejně 
jako v minulých letech, vydařila. Společ-
ně jsme strávili příjemné podzimní odpo-
ledne. M. Šimonová, ved.vychovatelka

Exkurze do pevnosti Josefov
 Konečně jsme se dočkali a ve čtvrtek 

27. 9. jsme vyrazili na plánovanou ex-
kurzi do pevnosti Josefov. V rámci výuky 
vlastivědy jsme měli objednaný výukový 
program „Ideální pevnostní město Jose-
fov“. Celým programem a zároveň i pev-
ností nás provázel průvodce Tomáš, kte-
rý po celou dobu programu byl převlečený 
v dobovém kostýmu vojáka. Byli jsme roz-
děleni do týmů: Dělostřelci, Minéři, Záso-
bovači, Velení, Hostinští, Řemeslníci. Žáci 
z jednotlivých týmů seznamovali ostatní 
žáky s informacemi o důležitosti jednot-
livých profesí pro fungování pevnostní-
ho města. Součástí programu bylo plnění 
úkolů, za které jsme dostávali čokoládové 
mince, a samozřejmě i prohlídka rozsáh-
lých podzemních chodeb, ve kterých jsme 
se dozvídali zajímavosti o způsobu boje. 
Dokonce jsme si vyzkoušeli chůzi v pod-

zemních chodbách v naprosté tmě. Exkur-
zi jsme si velice užili a dozvěděli se mno-
ho zajímavých informací. 

Žáci 5.B a třídní učitelka Martina Bláhová

Vážení rodiče,  

žáci a zaměstnanci ZŠ T. G. Masaryka Náchod si Vás 
dovolují pozvat na den otevřených 

dveří pořádaný dne 22. listopadu 2018 
od 8,00 hodin do 15,00 hodin 

v prostorách celé školy.   

 

V této době můžete nahlédnout do výuky, navštívit 
nově zrekonstruované odborné 

učebny a získat důležité informace 
o nově otevíraných třídách se 

sportovním zaměřením. 

DofE – dvoudenní expedice Polsko
Projekt The Duke of Edinburgh ś Inter-

nationale Award (DofE) v ZŠ Náchod-Plhov
V termínu 23. až 24. září si tři klu-

ci a dvě dívky ZŠ Náchod-Plhov připra-
vili „ostrou“ expedici v rámci programu 
DofE. Po zkušenostech z přípravné expe-
dice, která proběhla v květnu tohoto roku, 
se všichni cítili jistější a otrkanější. 

Pro tuto dvoudenní akci si vymysleli 
trasu, jež protnula Orlické hory a přes Pol-
sko návrat zpět do Čech. Přechod do Pol-
ska, kde si pod kopcem Homole (pěkně 
v závětří) užili večer, proběhl bez zavá-
hání. Co dopředu ovlivnit člověk nemů-
že, je utržení popruhu NOVÉHO batohu. 
Ale s tím si děcka také nakonec poradila 
„pěkným“´ uzlem. První den bylo poča-
sí příznivé v tom, že nelilo. Nějaká voda 
sice skrápěla děti celé odpoledne, ale ve-
černí příprava večeře a spaní už proběhlo 
v suchu. Jen ty zapomenuté boty na dešti 
před stanem některé dost zamrzely. I to 
je zkušenost. 

Na druhé straně kopce a na vrcholu, 
kde byla zřícenina strážního hradu, bylo 
v noci boží dopuštění. To bylo nakonec 
vidět hned ráno na popadaných větvích. 

ZŠ PLHOV
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Mokro v botách sice některým na náladě 
nepřidalo, ale čas udělal svoje. Průběžné 
focení a točení zajímavých a obyčejných 
situací na cestě daly zapomenout na ne-
pohodlí a ejhle, najednou byly boty po ně-
kolika hodinách suché! 

A protože výprava nezabloudila a vráti-
la se zpět do rodné vlasti, došlo na vlako-
vém nádraží v Náchodě už jen ke gratula-
ci ze strany učitelů, kteří nad námi bděli 
jak strážní andělé. Unaveni, ale šťastni!!!! 
Někteří z nás tak získali „bronzovou“ úro-
veň – GRATULUJEME. Celoroční snažení 
bude tak možné příjemně strávit na pře-
dání osvědčení v Praze ještě na podzim. 
Hawk.

Výpravy se zúčastnili Dagmar Malá, 
Bára Hovádková, Jan Sedláček, Pavel Ka-
válek, Jirka Felgr, pedagogickými průvod-
ci projektu DofE jsou Monika Hovádková 
a Jaroslav Štěpán. Jaroslav Štěpán

7. B,C – cyklistický kurz v Havlovicích
 Letošní cyklistický kurz jsme strávi-

li v Havlovicích. Místní areál nabízí vý-
borné sportovní vyžití. Počasí nám oprav-
du přálo, celý týden bylo příjemně teplo. 
Po ranním výběhu a protažení jsme si 
dali snídani v pergole u hřišť. Dopoledne 
jsme vyrazili několikrát na kole, poznáva-
li jsme zdejší okolí. Na oběd a večeři jsme 
docházeli do místní školní jídelny. Po po-
ledním odpočinku jsme se pustili do tur-
naje v korfbalu, beach volejbalu a v bad-
mintonu.

 Největším lákadlem byla však tram-
polína, bublina'. Každý si chtěl zaskákat, 
předvést nějaké salto či trik. Mezi sedmá-
ky je celá řada dobrých gymnastek a par-
kuristů, takže spousta cviků byla opravdu 
zdařilá, přesto došlo právě zde k úrazu. 
Ve zbytku pobytu jsme na trampolíně cvi-
čili už jen výjimečně.

 Ve středu nás naše kola dovezla k lomu 
Krákorka a dále až na hrad Vizmburk. Ně-
kteří nadšenci si jako suvenýr odnesli růz-
né poklady z hradního nádvoří. V lese si 
pak zájemci mohli zkusit i jízdu v terénu 
a sjezdy. Ve čtvrtek nás čekal celodenní 
výlet na kolech po hřebenu Jestřebích hor. 
Míjeli jsme spoustu řopíků a podívali jsme 
se na Markoušovickou rozhlednu. Největ-
ším zážitkem však bylo brodění přes řeku 
Úpu a příjemná zastávka v úpické cukrár-
ně. Večer jsme se těšili na napínavá a ně-
kdy i strašidelná vyprávění paní učitelky 
Hovádkové.                           Petra Horáková 

Pohár starostů 
– dopravní soutěž cyklistů

V úterý 2. října 2018 se na dopravním 
hřišti v Bělovsi uskutečnil 14. ročník do-
pravní soutěže cyklistů Pohár starostů. 
Letos se konal jako o Pohár starosty města 
Česká Skalice. Soutěž se pořádá pro žáky 
pátých tříd, kteří prošli výukou na dět-
ském dopravním hřišti, a zapojilo se do ní 
18 týmů ze škol z okresu Náchod.

Plhovské družstvo soutěžilo ve složení 
– Justýna Rejchrtová, Sofie Piechová, To-
máš Janovský – všichni z 5.B a Jindřich 
Vlášek z 5.A. Po velmi dobrém výkonu 
jsme obsadili 1. místo. Tým se svědomi-
tě připravoval, nominovány byly opravdu 
šikovné děti, i tak je první místo příjem-
ným překvapením. 

Děkuji všem členům týmu za svědomi-
tou přípravu a obětavý výkon.

Jaroslav Smrček

ZŠ BĚLOVES
Jak se máme v Bělovsi?
 “Pohár starostů” 

Dopravní výchově se na naší škole vě-
nujeme a jsme pyšní na úspěchy našich 
žáků v dopravních soutěžích. V této cyk-
listické soutěži se K. Hejzlarová, B. Ku-
řová, A. Hubka a S. Truněček umístili na  
2. místě z 18 zúčastněných družstev. 
Kristýna Hejzlarová dosáhla na 2. místo  
i mezi jednotlivci.

„Děti čtou dětem“
Naši současní páťáci převzali štafetu po 

loňských a úspěšně pokračují v tomto pro-
jektu. V říjnu předškolákům z MŠ Vítkova 
v Bělovsi četli z knížky ,,Dášeňka čili život 
štěněte”, vyprávěli o pejscích a dali i něja-
ký úkol. A předškolákům se toto netradič-
ní zpestření poledního klidu moc líbilo.
„Pečení štrúdlu“

Netradičně se bavily děti jedno říjnové 
odpoledne v družině. 

Při vycházce do nedalekého sadu si na-
sbíraly hodně jablíček. Co s nimi? Upeče-
me tedy štrúdl. Hned se všichni dali do 
práce a výsledkem byla velikánská dobro-
ta.                       Žáci a učitelé ze ZŠ 1. máje

PrŠ, ZŠ a MŠ J. Zemana v Náchodě
„Podzim jako vyšitý“, řekne si jistě 

letošní záplavou barev i slunce uchvá-
cen kdekdo. Příroda láká, vybízí i nabí-
zí a všechny tyto její projevy nenecha-
ly zahálet ani naše žáky. Všichni, kteří 
naši školu navštěvovali v letech předcho-
zích, uvykli již tomu, že jejich vyučová-
ní neprobíhá pouze v lavicích. Tak jsme 
i v uplynulém, říjnově rozzářeném měsí-
ci, opouštěli školní budovu, abychom sbí-
rali zkušenosti, vědomosti i praktické do-
vednosti na cestách. 

Třídu paní učitelky Z. Říhové zaved-
ly jejich cesty hned několikrát do neda-
lekých montackých lesů, kde si žáci spe-
ciální třídy užili svůj piknik se zvířátky, 
hledali starý dub z pohádkového příběhu 
veverky Zrzečky, postarali se o hmyzí do-
meček a při tom všem si stihli ještě zazá-
vodit a zasoutěžit. 

Paní učitelka M. Brožová vytyčila svým 
malým svěřencům cestu na farmu Dubno 
u České Skalice. Po celé dopoledne se nad-
šeným návštěvníkům věnovali sami ma-
jitelé. S velikou ochotou jim umožnili po-
těšit se přítulností jejich oslíků, telátek, 
koček, psů a někteří nebojsové se na pod-
zimně vybarvené okolí podívali i z koň-
ského hřbetu. Na farmu Dubno posíláme 
velký dík! 

Týden na to se cestovalo znovu. Tento-
krát do novoměstského muzea na výsta-
vu Svět loutek. Postavičky z různých ma-
teriálů, našinci i přivandrovalci z daleké 
Jávy, Indie či Thajska nám připomněli, že 
hrát si rozhodně není žádná ostuda, a že 
právě loutkoherectví patřilo a stále patří 
k chloubám země, ve které tak rádi, i díky 
kouzlu podzimu, žijeme. 

Také žáci pěti nejnižších ročníků prak-
tické základní školy se se svojí paní učitel-
kou M. Hrachovcovou určitě nenudili. Slu-
níčko je vytáhlo na kramolenský kopec, 
na kterém sice vítr nefoukal, ale rychlé 
nožky neúnavných rošťáků ukázaly lí-
nému drakovi, že na nějaké lenošení to 
na podzim ještě rozhodně není. Po ryze 
sportovní drakiádě pak na školní zahra-
dě opékané špekáčky chutnaly náramně. 

PrŠ, ZŠ a MŠ J. ZEMANA
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Středoškoláci pod vedením pana učitele 
J. Hofmana vykročili jim již známou ces-
tou k náchodskému Domovu důchodců, 
kde již druhým rokem v rámci své praxe 
pomáhají s údržbou venkovních prostor. 
Podzimně laděný úklid zahrady tak pro ně 
byl, dá se říci, užitečnou samozřejmostí. 
Svojí šikovností však nešetří ani ve školní 
kuchyňce, kdy dokáží provonět celou bu-
dovu. Za jejich jablečný štrúdl z poctivé-
ho domácího těsta by se určitě nestyděla 
žádná česká hospodyňka. 

A cestám ještě nebyl zdaleka konec. 
Hronovské muzeum „Pod čepicí“, regi-
onální přebor východních Čech v ping 
pongu, nebo edukační program náchod-
ského muzea „Osudové osmičky“… Pod-
zim už hold bývá štědrý. Snad jen ty hou-
by mu letos scházely. Co však nescházelo 
v naší škole, byla sluníčková nálada. Při-
spěly k ní i šikovné studentky Evangelické 
akademie v Náchodě, kterým naše škola 
již tradičně poskytla vhodné a podnětné 
prostředí pro výkon jejich povinné praxe. 
Děkujeme jim tímto za pomoc a přejeme 
jim hodně úspěchů v jejich studiu. 

 Mgr. J. Burčíková

DRAKIÁDA NA BABÍ
 Na konci září pořádala školní družina 

při ZŠ Náchod – Pavlišovská ul. tradiční 
podzimní drakiádu. Již pár let nám poča-
sí přeje, takže i letos jsme se sešli v hoj-
ném počtu na louce nad Náchodem a vy-
pustili naše draky různých barev, vzorů 
i velikostí.

 I přes slabší vítr jsme vydrželi a pří-
padné neúspěšné lety doháněli během.

 Strávili jsme s rodiči, dětmi i kamará-
dy krásné slunečné odpoledne zakončené 
sladkou odměnou.

 Budeme se těšit zase za rok!
kolektiv ZŠ Náchod-Babí

ZŠ BABÍ

www.spshronov.cz      www.ssck.cz      www.ssptp.cz

Centrum elektroteChniCkýCh 
a strojírenskýCh oborů hronov

Strojírenství – M*
Elektrotechnika – M*
Mechanik seřizovač – L*
Nástrojař – H*
Elektrikář – H*
Automechanik – H*

n a b í d k a  o b o r ů

CENtruM tExtiLNíCH tECHNoLogií 
A oděvNí tvorby ČErvENý KoStELEC

Módní designer a styling – M**
oděvní a textilní design, navrhování interiérů – M**
Sportovní designer a styling – M***
technické a netkané textilie – M***
operátor textilní výroby – H*
Prodavač oděvů, textilu a módních doplňků – H*
gumař – plastikář – H*
Krejčí – H**

Centrum propagační tvorby 
a polygrafie velké poříčí

grafický design – M**
reprodukční grafik pro média – L*
tiskař na polygrafických strojích – L*
reprodukční grafik – H**
tiskař na polygrafických strojích – H* – H**
Aranžér – H*
Kadeřník – H*

vysvětlivky:
M* maturitní obor
L* maturitní obor s rozšířenou praktickou výukou
M** uměleckořemeslný obor s talentovou přijímací
 zkouškou
H* učební obor s výučním listem
H** učební jednoletý obor pro uchazeče s výučním
 listem nebo maturitním vysvědčením 
M*** dvouletý zkrácený maturitní obor 

prezentační akce středních škol pořádané 
obchodní komorou královéhradeckého 
kraje, na kterých nás můžete vidět:

 5.  –  6. 10. 2018  rychnov nad Kněžnou
 12.  –  13. 10. 2018  trutnov
 9.  –  10. 11. 2018  Náchod
 16.  –  17. 11. 2018 Hradec králové

dny otevřenýCh dveří:
hronov
čtvrtek 15. 11. 2018 a 10. 1. 2019 
sobota 1. 12. 2018 a 19. 1. 2019 

červený kostelec
pátek 23. 11. 2018, sobota 24. 11. 2018  

velké poříčí
pátek 23. 11. 2018, sobota 24. 11. 2018  

 

VEŘEJNÉ   BRUSLENÍ 
LISTOPAD 2018 

 Sobota 3. 11. 2018 

od 14.00 hod. do 16.00 hod. 

 Neděle 4. 11. 2018 

od 14.00 hod. do 16.00 hod. 

 Sobota 10. 11. 2018 

od 14.00 hod. do 16.00 hod. 

 Neděle 11. 11. 2018 

od 14.00 hod. do 16.00 hod. 

 Sobota 17. 11. 2018 

od 14.00 hod. do 16.00 hod. 

 Neděle 18. 11. 2018 

od 13.00 hod. do 15.00 hod. 

 Sobota 24. 11. 2018 

od 14.00 hod. do 16.00 hod. 

 Neděle 25. 11. 2018 

od 14.00 hod. do 16.00 hod. 

 

 

www.zimni-stadion-nachod.cz                               Tel: 774 405 261                             zimni.stadion@mestonachod.cz                        

 

* * *

ZŠ Staré Město
Páni, člověk sotva uklidil z nástěn-

ky obrázky z prázdnin a je tu čtvrtletí! 
A s ním i spousta novinek na naší škole. 
Školička jsme sice malá, ale dějí se tu vel-

ké věci. Loňský rok jsme poprvé zakon-
čili zahradní slavností s divadélkem pro 
malé, diskotékou pro větší a vystoupením 
pro rodiče. Stále přemýšlíme, jak bychom 
co nejlépe, efektivně a taky příjemnou for-
mou, zajistili dětem vzdělání. Účastníme 
se tedy různých projektů, jež využívají 
moderní metody výuky. Novinkou letoš-
ního roku je projekt „Gramotnost pro ži-
vot“, jež má napomoci tomu, aby se děti 
neučily jen pro učení samotné, ale aby 
vzdělávání vycházelo z reálných situací 
života. Jde o to, aby znalosti a dovednos-
ti ve škole získané, uměly ve svém živo-
tě opravdu používat. Pevně věříme, že se 
nám to podaří a děti nejenže u nás proži-
jí příjemných pět let, ale budou také dob-
ře připravené do života dál. Do nového 
projektu jsme se „zakousli“ v plné míře 
a tak např. v rámci „čtenářské gramotnos-
ti“ vznikají na chodbách školy i v někte-
rých učebnách čtenářské koutky, kde si děti 
o přestávce i v rámci některých vyučova-
cích hodin mohou pohovět s knížkou nebo 
časopisem. Aby je čtení opravdu bavilo, 
vypravili se členové čtenářského krouž-
ku do knihkupectví a sami vybrali kníž-
ky, které chtějí číst.

 No a úplně čerstvou novinkou je škol-
ní rozhlasové vysílání. Tak to je vážně zá-
žitek! Na každý pátek si vždy jedna tří-
da připraví aktuality, co se za daný týden 
stalo a co se chystá v nejbližších dnech. 
No a je tu pátek! Pro nás velká událost, 

rychle ještě přeříkat text, nádech – vý-
dech a jde se do ředitelny. Tam už čeká 
mikrofon a hlasatelské křeslo. Naše chví-
le slávy může začít. Každá třída do toho 
vždy dá ještě navíc to své – někdo složí 
písničku, básničku, řekne, co by ve škole 
chtěli nebo naopak nechtěli, na jakou dob-
rotu se můžeme těšit v jídelně nebo se po-
dělí o nějakou zajímavost ze života své tří-
dy. Jsme škola maličká, každý každého tu 
zná a toto je další způsob, jak se vzájemně 
poznávat a propojit ještě více. Tedy, ať žije 
pátek!                                 Věra Štěpánková
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Den válečných 
veteránů

             

Připojujeme se k demokraciím, které uctívají padlé všech válek. 
Den válečných veteránů

oslavíme

v neděli 11. listopadu 2018 v 11.00 hodin

u Pomníku obětem I. a II. světové války na Dobrošově

za účasti zástupců Města Náchoda, ČSBS a dalších organizací

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

Předpokládaný návrat mezi 12.30–13.00 hodin.

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

 

VÁNOČNÍ 
PRODEJNÍ 
VÝSTAVA 
Domov důchodců Náchod 
Zveme Vás na vánoční prodejní výstavu do našeho Domova 
důchodů v Náchodě, která se koná ve čtvrtek 22. 11. 2018 od 9.00 
do 16.00. Výrobky pro Vás vyrobili naši klienti za pomoci šikovných 
aktivizačních pracovnic. Přijde načerpat vánoční pohodu, zakoupit 
si něco hezkého a tím zároveň podpořit náš domov důchodců. 

Budeme se na Vás těšit 😊😊 

 

Čtvrtek 

22. 11. 2018 

──── 

9.00 – 16.00 

──── 

Vánoční 
výrobky 

──── 

Advent 

──── 

Inspirace 

DOMOV 
DŮCHODCŮ 

NÁCHOD 
Bartoňova 903 

- vchod budova B 

728 442 609 

www.ddnachod.cz 

 
 

 
 

Rozvoj regionálního partnerství v sociální oblasti na území obcí Královéhradeckého kraje 
reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0002819 

                                                      http://socialnisluzby.kr-kralovehradecky.cz 

  
Město Náchod vás srdečně zve na  

Setkání seniorů a osob pečujících  
o seniory 

KDY: Pondělí 19. 11. 2018 od 14 do 16 hodin 
KDE: ve velké zasedací místnosti č. dv. 5, 1. patro MěÚ Náchod, 

Masarykovo náměstí 40, budova nové radnice. 
(bezbariérový přístup s výtahem možný zadním vchodem z přilehlého parkoviště) 

 

Představí se tyto terénní sociální služby: 

 

• Pečovatelská služba - MěSSS Marie Náchod,  

• Charitní ošetřovatelská služba - Oblastní charita Náchod,  

• Osobní asistence - Společné Cesty – z.s.,  

• Terénní program - Aufori, o.p.s.,  

• Tísňová péče - Život HK, o.p.s. 

 

Přijďte si s námi popovídat při kávě či čaji. Občerstvení bude zajištěno. 

 

Pokud budete mít dotazy či budete chtít potvrdit svou účast, prosím, pište 
na k.tylsova@mestonachod.cz, nebo volejte 770127512. Děkuji Vám. 

 

Další setkání se uskuteční: 12. 11. ve 14.00 hod. v Hronově, nám. Čs. armády 500 – foyer Sálu Josefa 
Čapka; 21. 11. ve 14.00 hod. v České Skalici - společenská místnost Pečovatelské služby Česká Skalice, 
třída T.G. Masaryka 833. 
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V červenci se v Žernově uskutečnilo krajské kolo soutěže dob-
rovolných hasičů v disciplínách TFA – „Nejtvrdší hasič přežívá“, 
kterého se zúčastnili i dva členové SDH Náchod, a to Rudolf Fajgl 
a Josef Petrů. Josef Petrů obsadil 3. místo, a tak postoupil na mis-
trovství České republiky dobrovolných hasičů v disciplínách TFA, 
které se konalo 6. 10. 2018 v Domažlicích.

V Domažlicích Josef Petrů znovu reprezentoval Sbor dobrovol-
ných hasičů Náchod a Krajské sdružení hasičů Královehradecké-
ho kraje. Soutěže se celkem zúčastnilo 65 dobrovolných hasičů. 
Pepa se díky svému odhodlání, tréninku a podpoře od spolubo-
jovníka Rudy z krajského kola, umístil na krásném 33. místě. 
Pepa se tak stal nejtvrdším dobrovolným hasičem z Královehra-
deckého kraje v disciplínách TFA, kdy porazil ostatní závodní-
ky z našeho kraje.

Soutěž TFA se skládá ze čtyř úseků. Prvním úsekem je disciplí-
na „Běh s požárními hadicemi“, která spočívá v rozvinutí a sba-
lení hadic na čas s následným vložením do boxu. Druhý úsek 

Nejtvrdší dobrovolný hasič Královéhradeckého kraje je z Náchoda
spočívá v provedení 80 úderů palicí v „hammer boxu“ (40 naho-
ru, 40 dolů), dále proběhnutí tunelu s pronesením 20 kg zátěže 
překážkou se sníženým profilem, uchopení 80kg figuríny a jejím 
přemístění na vzdálenost 60 m, nakonec závodníka čeká 3 m vy-
soká, svislá bariéra a seskok s doběhem do cíle. V třetím úseku 
se musí ustavit čtyři žebříky, závodník vystoupá do určeného 
nadzemního podlaží, pomocí lana vytáhne břemeno hmotnos-
ti 25 kg a sestoupí zpět na zem. Nakonec závodníka, po vyčer-
pávajícím výkonu, čeká spojení dvou kusů požární armatury. 
Ve čtvrtém úseku soutěžící běží do věže kostela (v Domažlicích 
konkrétně 134 schodů), na ochozu věže vypne časomíru. Každý 
z úseků se měří jednotlivě a plnění jednotlivých úseků na sebe 
navazuje po 10 minutách. 

Na www.hasici-nachod.cz můžete nahlédnout do fotogalerie 
z průběhu tohoto závodu.

Děkujeme za reprezentaci v krajském kole i na MČR.
Hasiči Náchod

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.

 Jan Paul. Obrazy bez názvu 2004–2018. (22. 9. – 11. 11.)
Výběr z obrazů Jana Paula (1956), které vytvořil po prožit-
ku z doprovázení umírající matky. Autor se rozhodl malovat 
prsty obrazy figurální, zabývající se tíživými tématy života, 
i díla nefigurativní, v nichž světlo, symbolizující naději, vy-
jadřuje duchovní přesahy naší dočasné existence.

 George Grosz – Cirkus. Výstava jednoho obrazu.
(27. 9. – 11. 11.)
Obraz s tradovaným názvem Cirkus a s nepotvrzeným au-
torstvím světově proslulého výtvarníka Georga Grosze (1893 
–1959) je od roku 1983 součástí sbírkového fondu Galerie vý-
tvarného umění v Náchodě.

 Náchodský výtvarný podzim – 35. ročník přehlídky umě-
ní regionu (24. 11. 2018 – 6. 1. 2019)
Tradiční rozsáhlá a oblíbená přehlídka regionální tvorby 
(malba, kresba, grafika, fotografie, koláž, plastika).
Vernisáž v pátek 23. listopadu v 17 hodin.

 Edukačně – výtvarný program napříč dvěma výstavami 
pro děti z MŠ, ZŠ, SŠ (24. 9. – 11. 11.)
Před plátnem, za plátnem, všichni budou stát
V programu s dětmi zkoumáme význam světla v reálném, 
fyzikálním a spirituálním světě a současně využíváme ti-
cho, světlo a tmu pro rozvinutí naší fantazie a představivosti  
k divadelním etudám za plátnem. Součástí programu je také 
prstová malba s výtvarným materiálem zvoleným dle věku 
účastníků. Poznámka: Program je pozitivně laděn, oproštěn 
od tíživého tématu smrti. Konzultace vítána.
Rezervovat program můžete e-mailem na adrese 
info@gvun.cz nebo telefonicky: 491 427 321, 606 647 216.

 Sobotní výtvarná dílna 10. listopadu s názvem Světlo 
se uskuteční v prostorách galerie od 14 do 16 hodin. 
S rodiči a dětmi se necháme volně inspirovat výstavou Jana 
Paula a obrazem Georga Grosze a společně si vyrobíme ob-
jekty pro naše světlo. Určeno pro rodiče s dětmi od 5 let. Do-
poručujeme pracovní oděv. S sebou si vezměte různý přírod-
ní materiál (klacky, nasušené listí a jiné přírodniny).
Hlaste se prosím nejpozději do čtvrtka 8. listopadu na adre-
se: info@gvun.cz, nebo telefonicky 491 427 321. Na setkání 
s Vámi se těší Veronika Mesnerová.

Více informací na www.gvun.cz nebo facebook.com/galerienachod
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PROGRAM NÁCHOD

10:00 – 11:30

10:00 – 15:00

10:30 – 12:00

11:45 – 12:45

12:45 – 13:45

14:00 – 15:30

15:00 

15:00 

15:00 – 16:30

16:00 – 17:30

Čas

9:00 – 11:00 

9:00 – 12:00 

10:00 – 11:00

10:00 – 11:00

10:00 – 11:30

10:00 – 15:00

Hudební koutek
Pořádá: Zuzana Meierová Genrtová, DiS.

Den otevřených dveří: prezentace služeb 
Diakonie ČCE – střediska Milíčův dům
Návštěvníkům bude představena organizace, 
volný vstup do obou středisek + prezentace 
služeb, které nabízí. Doprovodný program 
a menší občerstvení.
Pořádá: Diakonie ČCE – středisko Milíčův dům

Využijte svého práva na preventivní prohlídky: 
zdravotní prevence – karcinom prsu
Víte vše o svých prsou? Umíte jejich 
samovyšetření? Máte nějaké otázky 
k problematice rakoviny prsu? Přijďte si 
popovídat a získat nové vědomosti na naší 
přednášce!
Pořádá: Mamma HELP, z.s., centrum HK

Šance získat praxi a poznat potenciálního 
zaměstnavatele
Pořádá: Vzdělávání praxí Mgr. Pavla Merková

Šance pro zaměstnavatele  
zaškolit si potenciální zaměstnance  
formou poskytnutí praxe
Pořádá: Vzdělávání praxí Mgr. Pavla Merková

Jak připravit podnikatelský záměr?  
Jednoduše a rychle. Během kurzu se dozvíte, jak 
rychle připravit podnikatelský záměr, který Vám 
pomůže v začátcích podnikání. 
Pořádá: Technologické centrum  
Hradec Králové o.p.s.

Komentovaná prohlídka Městské knihovny 
v Novém Městě nad Metují
Komentovaná prohlídka knihovny, informace 
o službách a akcích. Sraz ve vstupní chodbě 
knihovny.
Pořádá: Městská knihovna  
Nové Město nad Metují

Trendy v hubnutí
Seznámení se současnými trendy v oblasti 
hubnutí (např. nízkosacharidové stravování, 
paleodieta, přerušovaný půst, aj.) Dozvíte se, 
jak se podle nich stravovat a jejich výhody či 
nevýhody.
Pořádá: Mgr. Lenka Sedlářová, DiS. 

Na vlastní zodpovědnost
Kterak se udržet v dravém prostředí, když se 
rozhodnete činit podnikatelská rozhodnutí na 
vlastní zodpovědnost.
Pořádá: Iva Škodová, SYNERGIE

Učit se učit, učit se myslet, učit se žít
Workshop s praktickými ukázkami cvičení 
a učení s ohledem na fungování mozku.
Pořádá: Mgr. Petra Dočkalová – terénní učitelka

Čtvrtek 15. 11. 2018

Představení prostor a ukázka činností 
Mateřského centra Hopsáček
Pořádá: Klub SUN Náchod – Mateřské centrum 
Hopsáček, spolek

Diagnostika složení těla (tuky, svaly, aj.) 
Mám rychlý nebo pomalý metabolismus?
Zdarma bude provedena: Základní analýza 
složení těla (tuky, svaly, rychlost metabolismu, 
aj.) Možnost dokoupení komplexní analýzy 
složení těla (250 Kč): základní analýza + 
zhodnocení jídelníčku + rady a doporučení  
na změnu jídelníčku
Pořádá: Mgr. Lenka Sedlářová, DiS. 

Prohlídka výrobních prostorů firmy  
Trelleborg Bohemia a.s. – klínové řemeny
Pořádá: Trelleborg Bohemia a.s., Náchod

Co umíme, Vás naučíme
Představení studijních oborů školy, jejího 
zaměření a uplatnění absolventů
Pořádá: Městské gymnázium a střední odborná 
škola Úpice

Rekrutační středisko Pardubice
Armáda České republiky, Rekrutační pracoviště 
Pardubice – Prezentace.  
Možnosti studia na vojenských školách, 
možnosti uplatnění ve služebním poměru 
vojáka z povolání a možnosti uplatnění 
v jednotkách Aktivní zálohy.  
Neformální beseda o možnostech uplatnění 
v Armádě České republiky s pracovníkem
Rekrutačního pracoviště.
Pořádá: Rekrutační středisko Pardubice, nprap. 
Robert Ševčík

Den otevřených dveří:  
prezentace služeb Diakonie ČCE – střediska 
Milíčův dům
Návštěvníkům bude představena organizace, 
volný vstup do obou středisek + prezentace 
služeb, které nabízí. Doprovodný program 
a menší občerstvení.
Pořádá: Diakonie ČCE – středisko  
Milíčův dům

ÚP ČR – KoP 
Náchod, Kladská 
1092, 1. patro, 
zasedací  
místnost IPS

Detašované 
pracoviště 
Josefov,  
Duškova 79, 
Josefov

ÚP ČR – KoP 
Náchod, Kladská 
1092, Náchod,
2. patro, zasedací 
místnost  č. 203

ÚP ČR – KoP 
Náchod, Kladská 
1092, 1. patro, 
zasedací  
místnost IPS

ÚP ČR – KoP 
Náchod, Kladská 
1092, 1. patro, 
zasedací  
místnost IPS

ÚP ČR – KoP 
Náchod, Kladská 
1092, Náchod,
1. patro, zasedací 
místnost IPS

Městská knihovna 
Nové Město 
nad Metují, 
Komenského 30, 
Nové Město  
nad Metují

ÚP ČR – KoP 
Kladská 1092, 
Náchod,
4. patro,  
zasedací místnost

ÚP ČR – KoP 
Náchod, Kladská 
1092, Náchod,
2. patro, zasedací 
místnost č. 203

ÚP ČR – KoP 
Náchod, Kladská 
1092, Náchod,
1. patro, zasedací 
místnost IPS

Místo konání

Klub SUN 
Náchod – 
Mateřské 
centrum 
Hopsáček,  
Zelená 157/A, 
budova výměníku 
tepla, Náchod

Parkány 466, 
Náchod, 2. patro

Trelleborg 
Bohemia a.s., 
Českých  
Bratří 338, 
Náchod

ÚP ČR – KoP 
Náchod, Kladská 
1092, Náchod,
1. patro, zasedací 
místnost IPS

ÚP ČR – KoP 
Náchod, Kladská 
1092, Náchod,
4. patro, zasedací 
místnost 

Diakonie ČCE, 
Havlíčkova 14, 
Jaroměř

18:00 – 19:00

Čas

9:00 – 11:00 

16:00 – 18:00

Tělocvična ZŠ, 
náměstí ,  
Velké Poříčí

Místo konání

Domov Dolní 
zámek, náměstí 
Aloise Jiráska 44, 
Teplice  
nad Metují

SVČ Déčko 
Náchod  
Zámecká 243

Pomalé posilovací cvičení pro ženy  
každého věku
Cviky zaměřené na střed těla, nohy, záda, krční 
páteř. Používáme i drobné pomůcky. Přijďte se 
protáhnout a zrelaxovat.
Pořádá: Markéta Hrádková, DiS.,  
výživa a fitness

Pátek 16. 11. 2018

Den otevřených dveří
Srdečně Vás zveme na den otevřených dveří. 
Přijďte se seznámit a prohlédnout si prostory 
Domova Dolní zámek.
Pořádá: Domov Dolní zámek Teplice nad Metují

Paličkování 
Pořádá: SVČ Déčko Náchod

Kontaktní osoby

Bc. Markéta Rýdlová
marketa.rydlova@uradprace.cz
950 138 453
 
Bc. Denisa Faltová
denisa.faltova@uradprace.cz
950 138 315
 
Bc. Žaneta Koubková, DiS.
zaneta.koubkova@uradprace.cz
950 138 322

Lenka Vondrová, DiS.
lenka.vondrova1@uradprace.cz
950 138 452

Bc. Hana Trojtlová
hana.trojtlova@uradprace.cz
950 138 323

Změna programu vyhrazena, aktuálně vždy na  
www.kr-kralovehradecky.cz

12:30 – 13:30

13:00 – 17:00

14:00 – 16:00

14:00 – 16:00

15:00 – 16:00

16:00 – 17:00

16:00 – 17:30

16:00 – 18:00

16:00 – 18:00

Kalanetika
Pořádá: Mgr. Alice Tancerová

 

Diagnostika složení těla (tuky, svaly, aj.) 
Mám rychlý nebo pomalý metabolismus?
Zdarma bude provedena: Základní analýza 
složení těla (tuky, svaly, rychlost metabolismu, 
aj.) Možnost dokoupení komplexní analýzy 
složení těla (250 Kč): základní analýza + 
zhodnocení jídelníčku + rady a doporučení  
na změnu jídelníčku
Pořádá: Mgr. Lenka Sedlářová, DiS. 

Den otevřených dveří ve školském zařízení
Ukázka prostor a nabídkového katalogu 
seminářů, odpovědi na dotazy ohledně 
možnosti zapojení veřejnosti v pozici účastníka, 
případně i lektora do seminářů, exkurzí a dílen.  
Pořádá: Školské zařízení pro další vzdělávání 
pedagogických pracovníků Královéhradeckého 
kraje

Brýle – módní doplněk, líčení pod brýle
Jak si správně vybrat brýle? Jak se naučit líčit 
pod brýle? Jak se správně starat o brýle?
Pořádá: Pavlína Kosařová, Optik do domu

Ukázková hodina 3D tisku
Tisk výrobků na tiskárně 3D – píšťalky, zvonky,….
Pořádá: Dům dětí a mládeže Stonožka

Ukázková hodina výtvarných technik  
Tiffany a smalt
Tiffany – technika skládání sklíček do různých 
výrobků (šperky, obrázky, svícny …) Smalt – hra 
barev na měděných destičkách, špercích.
Pořádá: Dům dětí a mládeže Stonožka

Prohlídka Vily Čerych
Prohlídka prvorepublikové vily v České Skalici 
(včetně zahrady) s výkladem.
Pořádá: Centrum rozvoje Česká Skalice, o.p.s.

Keramika pro dospělé
Pořádá: SVČ Déčko Náchod

Představení prostor a ukázka činností 
Mateřského centra Hopsáček
Pořádá: Klub SUN Náchod – Mateřské centrum 
Hopsáček, spolek

ÚP ČR – KoP 
Náchod, Kladská 
1092, Náchod,
1. patro, zasedací 
místnost IPS

Parkány 466, 
Náchod, 2. patro

Školské zařízení 
pro další 
vzdělávání 
pedagogických 
pracovníků 
Královéhradec- 
kého kraje,  
ZŠ TGM,
Bartoňova 1005, 
Náchod,  
nejvyšší patro

ÚP ČR – KoP 
Náchod, Kladská 
1092, 1. patro, 
zas. místnost IPS

Dům dětí 
a mládeže 
Stonožka,  
Malecí 588,  
Nové Město  
nad Metují

Dům dětí 
a mládeže  
Stonožka,  
Malecí 588,  
Nové Město  
nad Metují

Vila Čerych, 
Křenkova 477, 
Česká Skalice

SVČ Déčko 
Náchod,  
Zámecká 243

Klub SUN Náchod 
– Mateřské 
centrum 
Hopsáček,  
Zelená 157/A, 
budova výměníku 
tepla, Náchod

Přijďte si prožít akci Týden vzdělávání 
dospělých, která opět nabídne bohatý pro-
gram! Letošní ročník se uskuteční v Ná-
chodě od 12. do 16. listopadu 2018 pod ná-
zvem „Nejen vzděláváním k pestřejšímu 
životu“. V letošním roce nabízíme aktivi-
ty zaměřené na tvořivost, kreativitu a sdí-
lení zkušeností a informací, protože i to 
jsou způsoby, jak člověka vzdělávat a po-
znávat sám sebe. Jednotlivé akce budou 
probíhat nejen v prostorách Úřadu práce 
v Náchodě, ale i ve vlastních prostorách 
zapojených subjektů a organizací. Účast 
pro všechny zájemce je zdarma. Více in-
formací o programu naleznete během říj-
na na Úřadě práce či na www.kr-kralo-
vehradecky.cz. Zdejší Týden vzdělávání 
dospělých organizuje Kontaktní pracovi-
ště Náchod ve spolupráci s Královéhradec-
kým krajem a Asociací institucí vzdělává-
ní dospělých ČR.

Týden vzdělávání 
dospělých V neděli 21. 

října 2018 osla-
vila v kanad-
ském Torontu 
své půlkulaté 
85. narozeniny 
Zdena Saliva-
rová – Škvorec-
ká. Náchoďané 
měli možnost ji 
poznávat pře-
devším pro-
střednictvím 
jejího manže-

la Josefa Škvoreckého. Jako mladí novo-
manželé zde v roce 1958 strávili svoji sva-
tební cestu, ale hlavně sem opakovaně 
přijížděli při všech svých návštěvách svo-
bodné vlasti po sametové revoluci. Hned 
při té první v květnu 1990 byli oba man-
želé slavnostně přijati na náchodské rad-
nici a Josef Škvorecký obdržel čestné ob-
čanství. Poslední návštěva se uskutečnila 
v roce 2004, kdy se při příležitosti Škvo-
reckého osmdesátin konala v Beránku tří-
denní odborná konference s bohatým do-
provodným programem.

Zdena Salivarová však nikdy nebyla jen 
ženou slavného spisovatele. Tato zpěvač-
ka, herečka a překladatelka je sama au-
torkou několika významných próz větši-
nou s autobiografickými prvky. O vzniku 
svého nejpůsobivějšího románu „Honzlo-
vá“ napsala: Ocitla jsem se na druhém konci 
světa, neznalá jazyka, a svět se mi zhroutil. 
A z toho zoufalství a strašlivého vzteku jsem 
v berkeleyském papírnictví nakoupila linko-
vané sešity a kuličková pera, zavřela se v pro-
najatém pokoji a začala psát Honzlovou, den 
co den, bez osnovy, v jednom zátahu. Spo-
lečně manželé Škvorečtí kromě několika 
detektivek napsali knihu „Samožerbuch“, 
v níž vylíčili historii vlastního exilového 
nakladatelství. Slavné Sixty Eight Pub-

Půlkulaté narozeniny a nová kniha

Na den sv. Václava v pátek 28. září 2018 
uspořádal náchodský odbor Klubu čes-
kých turistů celodenní akci „Setkání turis-
tů Královéhradecké oblasti u příležitosti 
100. výročí republiky a 130. výročí vzniku 
KČT“. Náchodští turisté a sokolové se nej-
prve sešli na staroměstském hřbitově při 
pietním aktu u nově zrekonstruovaného 
hrobu zakladatele KČT Náchod a dlouho-
letého starosty náchodského Sokola „táty“ 
Aloise Bureše. Pozvání přijali také zástup-
ci tří generací jeho potomků – pravnučka, 
prapravnučka a praprapravnuk Čechov-
ských z Ostravy. Slavnostní projev před-
nesl předseda místního KČT Ing. Jaroslav 
Rohulán, v podání pěveckého sboru Hron 
zazněly sokolské písně. Účastníci se poté 
přesunuli na Jiráskovu chatu na Dobro-
šově, kam mezitím pěšky dorazili turisté 
z různých míst oblasti. Zde probíhal hlav-

Oslavy Klubu českých turistů
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lishers bylo jejím nápadem a stalo se jejím 
životním dílem, jemuž obětovala spoustu 
času, sil i vlastní spisovatelskou kariéru. 
V letech 1971–1993 zde vyšlo 224 titulů, 
jež by v komunistickém Československu 
nikdy nevyšly. Právem byli oba manželé  
v roce 1990 oceněni Řádem Bílého lva 
za zásluhy o českou literaturu ve světě. 

Zdeně Salivarové – Škvorecké je zce-
la zaslouženě věnována i podstatná část 
nové knihy nazvané Josef Škvorecký Pri-
ma sezóny 1924–2012. Autor Václav Kriš-
tof v ní shromáždil jedinečné osobní, ar-
chivní a literární materiály včetně bohaté 
fotodokumentace. Náchoda se týká část 
první kapitoly zahrnující Josefovo dět-
ství a mládí a několik pasáží poslední ka-
pitoly s názvem Po jednadvaceti letech 
doma. Knihu autor zájemcům představil 
21.9.2018 ve Škvorecký Café při živé swin-
gové hudbě, pokřtil ji Aleš Fetters. K do-
stání je jak v kavárně, tak v Knihkupectví 
Horová v Palackého ulici.

Ať už nad knihou nebo bez ní vzpomí-
náme v těchto dnech na jubilantku a pře-
jeme jí z Náchoda hodně zdraví a vytrva-
lý pocit spokojenosti.

Lydia Baštecká   

ní program. Přítomné přivítal za místní 
KČT ing. Rohulán, ke 100 letům republi-
ky promluvila mgr. Lydia Baštecká, mlu-
vené slovo olemoval zpěv Hronu. Následně 
předseda Rohulán vyhlásil zahájení veřej-
né sbírky na aktuálně velmi potřebnou re-
konstrukci Jiráskovy chaty, která se právě 
v tento den dočkala 95 let od svého ote-
vření. Náchodští turisté se na setkání vel-
mi dobře připravili – instalovali výstavu 
reprodukcí historických fotografií, vydali 
pamětní pohlednice, nechali zhotovit pa-
mětní razítko, k dispozici byly i další tis-
koviny. Po ukončení oficiální části pokra-
čovalo setkání přátelskými rozhovory 
a pro dobrou náladu hrála studentská hu-
dební skupina The Next Generation Melo-
die dvacátých let. Počasí přálo a otevřená 
rozhledna nabízela obdivované výhledy 
do krajiny.                                               (lb)    
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Za malíři do Vesmíru 
AMAG (Atelier malířů a grafiků)

Aktuálně

Pozvání na výstavu maleb Ivety Osobové, členky výtvarného 
spolku AMAG, do kavárny Láry Fáry v Hurdálkově ulici v Nácho-
dě. Výstava nese název „Veselé obrázky“ a potrvá do 30. listopa-
du 2018. V Báju, v České Skalici připomínáme výstavu s názvem: 
Tvoří celá rodina – Anna, Karolína a Kryštof Maněnovi, Lukáš 
Koblasa a Marie Wolfová.                                          Jiří Spíšek

Okénko do historie

V roce 1964, v nezvyklý den, v neděli 26. ledna se uskutečnil 
seminář dálkového kurzu pro vedoucí výtvarné pracovníky zde 
v Náchodě. Seminář vedl J. Toroň a L. Karbusická z Ústředního 
domu lidové umělecké tvořivosti v Praze, která poté zpracova-
la zprávu, v níž bylo nejen hodnocení celé akce, ale i doporuče-
ní pro další tvorbu: „…tj. zaměřit se především na užitou grafiku 
a techniky užitého umění, které mohou dát tvorbě nové možnosti 
a zároveň ukáží amatérům i další výrazové prostředky.“

Jak jsme již uvedli, výstavy probíhaly nejen v regionu, ale 
i v jiných městech. V roce 1965 se uskutečnila výstava pop-ar-
tu prof. Bohumila Španiela v divadle Paravan na Národní třídě 
v Praze. Úvodního slova se ujal výtvarný kritik a teoretik Dr. Jiří 
Padrta a Španielův dobrý přítel Dr. Josef Škvorecký. 

Stěhování sedmé a MG – Malá galerie v životě generace  
let šedesátých a sedmdesátých

A opět se stěhovalo – tentokrát v červenci 1965 z Domova mla-
dých v Borské ulici do nově vytvořeného ateliéru v Sokolovně, 
a to díky stěhování projekčního střediska. Od ledna roku 1966 
měli návštěvníci náchodského kina (někteří z vás si jistě vzpo-
mínají na kino Květen) možnost navštívit zároveň i výstavní síň 
v malém sále Sokolovny v 1. patře. Díky iniciativě závodního 
klubu Tepna Náchod a hlavního organizátora Oldřicha Šafáře, 
ve spolupráci s členy tohoto výtvarného kroužku, zde proběhla 
první výstava obrazů a fotografií fotoamatérského kroužku zá-
vodního klubu v březnu 1966. Připomínáme velmi zdařilou vý-
stavu s názvem Náchod před 100 lety ve fotografiích nebo výstavu 
Štětcem i objektivem. Náchodský Nový čas uvedl: „Vkusným zaříze-
ním pěkného výstavního sálu udělal závodní klub jistě záslužný kus 
práce a podaří-li se mu realizovat i další plánované výstavy, bude to 
znamenat podstatný přínos pro náchodský kulturní život.“

 Jitka Amalberga Pácaltová

Po velkolepém benefičním koncertu, který nabil energií ši-
roké okolí, nás uprostřed svědomitého nacvičování nového re-
pertoáru zaskočilo varování muzikologů ze sdružení Hudeb-
ně-Koncertní terapie (HuKoT). Jejich čekárny a telefonní linky 
jsou prý každý podzim přetíženy skleslými fanoušky PSO, kte-
ří těžce nesou dlouhé čekání na naše novoroční koncerty. Hle-
dají odbornou pomoc se svou závislostí na hudbě PSO, které se 
jim v tomto mezidobí nedostává. My jsme naštěstí již dávno, bez 
ohledu na toto upozornění, připravili podzimní program koncer-
tů schopný uspokojit i ty nejnáruživější fanoušky a díky němu 
už nikdo nemusí vyhledávat konkurenční HuKoT!

Odezva našich příznivců byla jasná a rychlá – nejbližší koncert 
v náchodském Beránku u příležitosti oslav výročí vzniku Re-
publiky 28. října byl hned vyprodaný. Už 22. října ale začal in-
ternetový předprodej lístků na náš další koncert, které si také 
můžete zajistit přímo v pokladně královéhradeckého Klicpero-
va divadla. Tato domovská scéna našeho nepostradatelného zpě-
váka Jana Sklenáře bude 9. prosince hostit náš první adventní 
koncert. Těšit se můžete na nový, klasický i moderní reperto-
ár, a také skladby, které umocní blížící se vánoční atmosféru. 
Těsně předtím 7. prosince nás na něj zevrubně připraví koncert 
pro velice náročnou skupinu možná těch nejkritičtějších poslu-
chačů vůbec. Chystáme druhé vydání tzv. výchovného koncertu  

Proti podzimní melancholii, dejte si PSO terapii!
pro studenty Jiráskova gymnázia v Náchodě a věříme, že si mož-
ná “vychováme” i pár budoucích spoluhráčů.

A všem, kteří budou čelit podzimním splínům a netrpělivě 
čekat na naše koncerty, přinášíme ještě doporučení odborníků 
na HuKoT: Na podzimní depresi, PSO YouTube pusťte si.

Za PSO napsala houslistka Marie
Foto: Michal Bareš

Veselé 
obrázky 
– autorka 
uprostřed, 
Láry Fáry

Tvoří celá 
rodina 

– Česká 
Skalice, Bájo
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 Úterý 6. listopadu v 19.15 hodin
Výtvarní géniové ve filmu
VAN GOGH – O OBILNÝCH POLÍCH A OBLAČNÉM NEBI
Italský snímek prostřednictvím osobní korespondence vrací uni-
verzálně milovaného nizozemského umělce na místa jeho života 
a tvorby. Splétá s ním přitom nepříliš známý osud ženy (Helene 
Kröller-Müllerová byla ve své době nejbohatší ženou v Holand-
sku), která jako jedna z prvních rozpoznala jeho talent. České ti-
tulky. Vstupné 180 Kč, zlevněné (studenti, senioři, ZTP) 150 Kč.
 Sobota 10. listopadu v 18.45 hodin

Satelitní přímý přenos z Metropolitní opery v New Yorku
NICO MUHLY: MARNIE
Opera Nico Muhlyho má tuto sezónu v Metropolitní opeře ame-
rickou premiéru. Vznikla jako adaptace románu Winstona Gra-
hama, který zároveň inspiroval stejnojmenný filmový thriller 
Alfreda Hitchocka. Titulní roli ztvární mezzosopranistka Isabel 
Leonard. Nastudováno v anglickém originále, uváděno s anglic-
kými a českými titulky. 
Základní vstupné 340 Kč, zlevněné (studenti, důchodci, ZTP) 300 Kč, 
abonentní 270 Kč.
 Středa 14. listopadu v 19.30 hodin

Koncertní film
COLDPLAY: A HEAD FULL OF DREAMS
Coldplay, jedna z nejpopulárnějších kapel současnosti, která 
láme žebříčky prodejů a poslechovosti, přichází s koncertním 
filmem A Head Full Of Dreams. Režisér Mat Whitecross, který 
je s Coldplay od úplných začátků, zmapoval cestu kapely z lon-
dýnských barů až na největší pódia celého světa. Napůl doku-
ment s exkluzivními archivními záběry střídají koncertní sestři-
hy z posledního veleúspěšného turné A Head Full Of Dreams. 
Nenechte si ujít večer, který se nebude opakovat! České titulky.
Vstupné 200 Kč.
 Neděle 18. listopadu v 15.45 hodin

Satelitní přenos baletního představení z Královského baletu 
v Londýně
BAJADÉRA
Hudba: Ludwig Minkus, choreografie: Natalia Makarova podle 
Maria Petipy
Fantastický balet Maria Petipy, zasazený do mýtické Indie, vy-
práví pohádku o chrámové tanečnici a princi, který miluje jednu 
dívku, ale ožení se s jinou. Slavné „bílé dějství“ v Království stínů 
osvícené měsícem, tvoří vrcholnou scénu, v níž prince pronásle-
dují obrazy ztracené lásky. Melodie a nálada Minkusovy hudby 
dokonale korespondují s ladností a přesností klasické choreogra-
fie i s dramatickým příběhem.
Vstupné 250 Kč, zlevněné (studenti, senioři, ZTP) 230 Kč.
 Úterý 20. listopadu v 19.45 hodin

Satelitní přímý přenos z nottinghamského divadla Playhouse 
ve Velké Británii
Alan Bennett: ŠÍLENSTVÍ KRÁLE JIŘÍHO
Historické drama o jednom z nejdéle vládnoucích britských mo-
narchů. Píše se rok 1786 a Jiří III. patří k nejmocnějším lidem 
světa. Až na to, že začíná podléhat záchvatům šílenství a jeho 
chování je čím dál víc nevyzpytatelné… Epická hra od jednoho 
z nejmilovanějších britských dramatiků Alana Bennetta, podle 
které Nicholas Hytner natočil film s Nigelem Hawthornem a He-
len Mirren oceněný Oscarem.
Nastudováno v anglickém originále a uváděno s anglickými 
a českými titulky.
Vstupné 250 Kč, zlevněné (studenti, senioři, ZTP) 200 Kč.

to vše v kině Vesmír v Náchodě v LISTOPADU 2018
OPERA, BALET, DIVADLO, VÝSTAVA, KONCERTY A DOKUMENTY

 Úterý 27. listopadu v 19 hodin
Hudební životopisný dokument, k výročí padesáti let Pavla Žal-
mana Lohonky na hudební scéně.
ŽALMAN ANEB NASLOUCHÁM TICHU ZEMĚ
Folkový písničkář Pavel Žalman Lohonka je dnes už legendou. 
Díky několika filmově propojeným příběhům zjistíte, jak a proč 
se jí stal… Žalmana poznáte hned v několika životních rolích, 
ale především jako hudebníka, který má dar zaslechnout to, co 
jiní neslyší… Vstupné 100 Kč.
 Středa 28. listopadu v 19.30 hodin

Koncertní film
CLIFF RICHARD LIVE: 60th ANNIVERSARY TOUR
Britská popová hudební hvězda, Cliff Richard, oslavil 60 let 
na scéně a zve vás na výroční koncertní turné… Výběr jeho nej-
větších hitů uplynulých šedesáti let, obsahuje záznam koncertu, 
dokládající jeho neuvěřitelnou energii a vášeň… Vstupné 200 Kč.

PŘIPRAVUJEME:
 Neděle 2. prosince v 16 hodin

Záznam baletního vystoupení Stuttgartského baletu v Opéra Na-
tional de Paris
ONĚGIN
Unikátní baletní představení Oněgin na motivy proslulého ver-
šovaného románu Alexandra Puškina. John Cranko z Jižní Afriky 
vytvořil pro osudový příběh Oněgina a Tatiany úchvatnou cho-
reografii. Kvůli nejnovějšímu nastudování této klasiky sezval 
stuttgartský balet vynikající tanečníky z různých koutů světa: 
Friedemann Vogel z Německa vdechl život samotnému Oněgi-
novi, Alicia Amatriain přijela ztvárnit Tatianu ze Španělska stej-
ně jako Elisa Badenes v roli Olgy. Lenskiho předvádí David Moo-
re z Ameriky, jako zdravotní sestra tančí báječná Marcia Haydée 
z Brazílie. Vstupné 250 Kč.

Město Náchod si vás dovoluje pozvat v neděli 2. prosin-
ce 2018 v 17 hodin na Masarykovo náměstí na slavnostní 
rozsvícení vánočního stromu. V 18.30 hodin bude v Měst-
ském divadle Dr. Josefa Čížka v Náchodě následovat advent-
ní koncert Koletovy hornické hudby s hostem, kterým bude 
skladatel, dirigent a muzikant Varhan Orchestriovič Bauer. 
Vstupné je zdarma. Těšíme se na Vaši návštěvu.

Slavnostní rozsvícení 
vánočního stromu 
a adventní koncert

www.mestonachod.cz
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V pátek 5. 10. organizace Péče o dušev-
ní zdraví pořádala akci v rámci celore-
publikového festivalu Týdny pro duševní 
zdraví, které se snaží upozornit na pro-
blematiku duševního zdraví a nemoci. 
Rádi bychom touto cestou za organizaci 
PDZ poděkovali hercům divadelního sou-
boru DRED pod vedením režiséra Ondře-
je Pumra a náchodskému jazzovému se-
skupení ve složení Pavel Čermák (kytara) 
a Marek Macek (kontrabas) za jejich cha-
ritativní vystoupení se skvělými výko-
ny. Děkujeme také Jiráskovu gymnáziu 
za poskytnutí prostor a vstřícné jednání 
a všem návštěvníkům akce za podporu 
a vytvoření příjemné atmosféry. 

Divadelní a hudební představení 
pro Péči o duševní zdraví – poděkování  
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V osmém ročníku Ceny sociálních služeb, kterou uděluje Kraj-
ský úřad v Hradci Králové, byla oceněna kvalita práce terénní so-
ciální služby osobní asistence působící na Náchodsku.

Tuto službu zajišťuje zapsaný spolek Společné cesty – z. s., je-
hož asistentky vyjíždějí do okruhu 15 km od Náchoda denně ne-
přetržitě po celý rok od 6. do 21. hodiny za lidmi, kteří pomoc 
potřebují. S jejich péčí mohou počítat i lidé v zapadlých vesnič-
kách, kteří k žádné jiné službě přístup nemají. Asistentky je obě-
tavě navštěvují, jsou jim k dispozici i při mimořádných událos-
tech, při kterých potřebují pomoci. Mají nadstandardní přístup 
ke své práci, zejména jejich vztahy s uživateli služeb, které jsou 
na bázi respektu k individualitě každého uživatele. Důsledné do-
držování zásad, které si k práci stanovily, vede ke spokojenos-
ti nejen uživatelů, ale i jejich rodinných příslušníků. Při posky-
tování služby se snaží o vytvoření přátelské atmosféry, která 
přispívá k dobrému životnímu pocitu uživatelů, byť by to byla 
jen maličkost jako je neopomenutí narozenin či svátků každé-
ho z uživatelů nebo přinášení zajímavostí a podnětů k zájmům 
a koníčkům jednotlivých uživatelů. Tyto drobnosti však doklá-
dají celkový zájem asistentek o každého uživatele jako člověka.

Takový přístup zaslouží ocenění zejména v dnešní době, kdy 
je možno vybrat si zaměstnání mnohem lehčí než je služba sta-
rým a nemocným lidem. Přesto tyto mladé ženy denně nastupu-

Dovolte nám, abychom vám oznámili, že Občanská poradna 
je od 1. října 2018 přestěhována na novou adresu. Poradna nově 
sídlí na adrese Weyrova č. p. 3, 1. patro, Náchod. Provozní ho-
diny poradny zůstávají beze změny: Po 9–18 h, Út, St 9–15 h, Čt 
9–17 h (polední přestávka 12–12,30 h). 

Srdečně vás zveme na Den otevřených dveří, který proběhne 
v rámci Týdne vzdělávání dospělých ve dne 13. listopadu 2018 
od 9.00 do 16.00 v nových prostorách Občanské poradny, Wey-
rova č. p. 3 v Náchodě.

V poradně vám můžeme poradit s problémy týkající se oblasti 
dluhů, rodiny, bydlení, zaměstnání, spotřebitelství (reklama-
ce), orientace v sociálním systému, pomoci obětem trestných 
činů. Pro objednání na konzultaci můžete zavolat na číslo: 734 
370 960 nebo emailem na opnachod@ops.cz . Další informace  
o službě naleznete na www.ops.cz . Mgr. Barbora Richterová

Ocenění pro osobní asistentky 
Společných cest – z. s.

Přestěhování Občanské poradny v Náchodě 
a pozvánka na Den otevřených dveří

Na začátek sezóny se náchodský hokejový potěr vypravil na 
turnaj do Chrudimi na Memoriál T. Meduny 2018 v minihokeji 
pro ročníky 2010 a 2011. Více jak polovina hráčů hrála svůj prv-
ní hokejový turnaj. Kvalitního turnaje se zúčastnila kromě HC 
Náchod také mužstva z Pardubic, Hradce Králové, Kolína a sa-
mozřejmě domácí Chrudim. Turnaj se hrál systémem 2x15 min, 
kdy se každá třetina počítala samostatně.

 Náchodští hokejisté roč. 2010 nasadili hned ze začátku ostré 
tempo, ale na Mountfield nestačili. V dalších zápasech remizo-
vali s týmem z Kolína a Pardubic. Ve čtvrtém zápase pak pora-
zili tým HC Chrudim s nímž svedli velký boj. Pořadí týmů v této 
kategorii: 1. HC Kolín, 2. HC Mounfield HK, 3. HC Náchod, 4. Dy-
namo Pardubice, 5. HC Chrudim. Tým roč. 2011 v náchodských 
dresech odehrál 4 vyrovnaná utkání v nichž nezískal žádný bod 
a skončil tak na 5. místě. Přesto děti i rodiče odjížděli z turnaje 
spokojeni s pocitem, že hráli dobře, a že se něco naučili. 

Děkujeme našim mladým hokejistům za krásně zvládnutý tur-
naj, důstojnou reprezentaci klubu města Náchod, a také rodičům 
dětí za společně prožitou úžasnou neděli. 

Ludvík Berger a realizační tým minihokeje

jí do svých automobilů a vyjíždějí za každého počasí k těm, kteří 
na ně už netrpělivě čekají. Slova chvály od uživatelů jsou pro ně 
tou největší odměnou, ovšem je také velmi potřebné, aby společ-
nost ocenila tuto každodenní mravenčí práci pro občany. Je důle-
žité, aby tyto velmi mladé ženy věděly, že si jejich práce společ-
nost váží. Jsme rádi, že se s vámi můžeme o radost ze získaného 
ocenění podělit, protože s oceněnými asistentkami Michaelou 
Hamzovou, Nikolou Hájkovou, Petrou Lemfledovou, Michaelou 
Popovou a Petrou Ševcovou máte své dobré zkušenosti i u vás. 

Bc. et Bc. Irena Svozilová, 
Bc. Tomáš Magnusek vedení služby Společné cesty – z.s., Náchod

Turnaj roč. 2010 a 2011 – Chrudim
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…se zúčastnilo tradičního silničního běhu Hronov – Náchod 
v sobotu 20. října 2018. Hlavní závod bez omezení věku byl od-
startován hodinu před polednem startem 563 závodníků. Na 
prvních třech místech tohoto závodu se umístili KAMIL KRUN-
KA, PAVEL KUBRIČAN a RADEK HÜB. Kompletní výsledky všech 
závodů naleznete na http://www.hronovnachod.cz. 

Vítězové byli oceněni představiteli města Náchod spolu s or-
ganizátory běhu na náchodské radnici.

61. ročník a přes 600 běžců…

60. ročník silničního běhu - 10000 m
Pořádá: OS ČUS Náchod - pod záštitou měst Náchod a Hronov a městyse Velké Poříčí 

sobota 21. října 2017

ZÁVOD seriÁlu primÁtOr cup

HrONOV náměstí
stArt v 11.00 hodin

NÁcHOD Denisovo nábřeží
cÍl v 11.30 hodin

Firmy a podnikatelé podpořili závod Hronov - Náchod 2017

MUDr. M. Babková • VEBA a.s. BROUMOV • Česká spořitelna • SNĚŽKA VD • Vella Náchod • Řeznictví MAREŠ 
Tiskárna Polonček Náchod • PéCé Náchod

VÝDEJ STARTOVNÍCH ČÍSEL A PREZENTACE (PŘIHLÁŠKY)
v pátek 20. října 2017 od 13.00 do 18.00 hod. ve sportovní hale SK Náchod na Pražské ul. (startovné 200 Kč)

v sobotu 21. října 2017 od 7.30 do 9.45 hod. v závodní kanceláři MěÚ v Náchodě (startovné 300 Kč)
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SOBOTA 20. října 2018

MUDR. M. Babková  TRELLEBORG  Česká spořitelna  SNĚŽKA VD  Vella Náchod  Řeznictví Mareš
Saar Gummi  PéCé Náchod

Firmy a podnikatelé podpořili závod Hronov – Náchod 2018

VÝDEJ STARTOVNÍCH ČÍSEL A PREZENTACE (PŘIHLÁŠKY)
v pátek 19. října 2018 od 13.00 do 18.00 hod. ve sportovní hale SK Náchod na Pražské ul. (startovné 200 Kč)

v sobotu 20. října 2018 od 7.30 do 9.45 hod. ve sportovní hale SK Náchod na Pražské ul. (startovné 300 Kč)

V neděli 21. října odpoledne oslavil Náchod 100 let vzniku 
Československa rekonstrukcí historických událostí z 28. října 
1918. Přítomní se mohli přenést do okamžiku, kdy byla z bal-
kónu městského divadla z úst starosty města Náchoda dr. Jose-
fa Čížka vyhlášena samostatnost naší republiky. Před budovou 
nové radnice na Masarykově náměstí pak odhalili představitelé 
města starosta Jan Birke a místostarosta Jan Čtvrtečka společně 
s autorkou Paulinou Skavovou bustu prvního československého 
prezidenta T. G. Masaryka. Během odpoledne nechyběly komen-
tované prohlídky výstavy Osudové osmičky 20. století v Nácho-
dě a nakonec byl v parku u čerpací stanice Benzina vysazen 
„strom svobody“.

Děkujeme spolku SPONA ze Suchého Dolu, příslušníkům Spol-
ku vojenské historie – 6. praporu polních Myslivců Náchod, pě-
veckému sboru Hron, panu Richardu Švandovi a hlavně všem ná-
vštěvníkům za neopakovatelnou atmosféru.

Návrat do minulosti – Náchod oslavil 100 let vzniku Československa
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Poslední dva měsíce v kalendářním roce bývají nejvíce hek-
tické. Věříme, že i přesto si najdete chvilku k zastavení a přijde-
te navštívit některou z pravidelných nebo jednorázových akcí. 
Těšíme se na všechny stávající ale i nové návštěvníky. Naše cen-
trum nabízí aktivity pro všechny věkové kategorie, na své si 
přijdou rodiny s nejmenšími, předškoláci, ale třeba i prarodi-
če, kteří s oblibou navštěvují např. dopolední středeční Pilates 
s p. Vojtíškovou. Nabízíme volná místa na skákacích botech – 
cvičíme v úterý od 19:30 hod a ve čtvrtek od 19.00 hod. Předem 
z důvodu omezeného počtu bot je nutná rezervace. V případě 
zájmu se informujte na tel. 608 970 406. 

Přehled veškerých pravidelných aktivit, na které se můžete 
přidat kdykoliv během celého roku, najdete na webových strán-
kách www.hopsacek.cz, na facebooku Klub SUN Náchod nebo piš-
te na email hopsacek@seznam.cz. Pokud nevíte, zda vám cvičení 
bude vyhovovat nebo víte, že můžete cvičit z důvodu zaměst-
nání pouze jedenkrát za 14 dní, nevadí, u nás je možné platit 
vždy po hodině. 

 A co nás čeká v listopadu? Je toho opravdu hodně – prosíme 
o včasné přihlášení – na email nebo telefonicky formou sms – 
tel. 608 970 406 nebo 604 610 581.

 1. 11. – Se světýlky po sídlišti – zveme na lampionovou díl-
ničku od 16 hod, za světýlky do parku se vydáme v 17.30 od MC 
Hopsáček

 2. 11. – Příjem věcí do burzy – volejte si o evidenční písmen-
ko, formulář zašleme na vyžádání na email

 3. 11. – 4. 11. – Prodej přijatého zboží v celých prostorách MC 
Hopsáček

 11. 11. Ženský kruh od 17.00 do 20.00 hod s Jaroslavou Balca-
rovou – rezervace na tel. 608 771 515

 16. 11. Vánoční focení po celý den s p. Hurdálkem
 19. 11. Zdravé obouvání od 18.00 hod – Beseda s fyzioterapeut-

kou Mgr. Lucií Kropáčkovou o zdravé chůzi dětí i dospělých. Do-
zvíte se, jak vypadá doopravdy plochá noha, co pro své nohy mů-
žete sami udělat a jak si vybrat ty správné (nejen barefootové) 
boty právě pro vás nebo vaše dítě. 

 24.–25. 11. Vánoční trhy plné dětských dílniček v jídelně Rube-
na (v případě zájmu o prodejní místo volejte nebo pište)

 30. 11. Mikulášská besídka – tradiční rozdělení do tří sku-
pin (dopoledne, odpoledne s pohádkou a v podvečer individu-
ální nadílka).

 3. 12. Zdravé obouvání od 10 hod – Beseda s fyzioterapeutkou 
Mgr. Lucií Kropáčkovou o zdravé chůzi dětí i dospělých. Dozvíte 
se, jak vypadá doopravdy plochá noha, co pro své nohy můžete 
sami udělat a jak si vybrat ty správné (nejen barefootové) boty 
právě pro vás nebo vaše dítě.

Tábor Štěnkov
Letos se 4. chlapecký oddíl rozhodl vydat 

na známé tábořiště nedaleko Třebechovic pod 
Orebem. Místo je ve starém pískovém lomu, tudíž 
ideální příležitost chodit přes tábor bez bot. Etapovou hru jsme 
měli zaměřenou na téma Ivanhoe a jeho cesta zpět na hrad. Mezi 
naše aktivity patří také poznávání přírodních zajímavostí, his-
torie blízkého okolí a společné zážitky, takže jsme v průběhu tá-
bora např. navštívili zámek v Častolovicích, třebechovické muze-
um betlémů, vrch Oreb, přírodní bludiště v Brandýse nad Orlicí, 
Podorlický skanzen, na táboře jsme stahovali a opékali divoké 
prase, zkoušeli lanové aktivity, v horkých dnech jsme navštěvo-
vali koryto Tiché Orlice a třebechovické koupaliště. 
Tábor v Orlických horách

5. dívčí oddíl tábořil první dva týdny prázdnin v Orlických ho-
rách, konkrétně v zákrutu u řeky blízko Orlického Záhoří – Černé 
Vody. V prvním týdnu se k nám na sousední loučce přidal tábor 
rodin našich starších a bývalých vedoucích se svými předškol-
ními dětmi. Téměř 20 světlušek a skautek se spolu s vedoucími 
zabralo do důležitého úkolu – obnovit knihovnu, odkud začaly 
mizet knihy, které už dlouho nikdo nečetl a které proto začaly 
upadat v zapomnění. Spolu s knihovníkem děvčata prožila vždy 
část děje a přivedla tak knihu zpět k životu. 

V rámci tábora jsme všichni měli možnost se něco naučit. Vě-
novali jsme se nejen tradičním i netradičním skautským do-
vednostem, ale také samotné skautky využily příležitost sdílet 
s ostatními své zájmy a speciální znalosti či schopnosti. V nepo-
slední řadě jsme měli možnost naučit se něco sami o sobě i o dru-
hých, se kterými jsme celý čas trávili.

Za středisko Náchod Ondřej Fáborský

Střípky ze skautského léta

JIŘINKOVÝ SÁL MUZEA 
BOŽENY NĚMCOVÉ V ČESKÉ SKALICI

TRADIČNÍ DESÁTÁ PRODEJNÍ VÝSTAVA VÁNOČNÍCH 
DEKORACÍ, ADVENTNÍCH VAZEB A DÁRKŮ.

OTEVŘENA KVĚTINOVÁ KAVÁRNA 
S PŮVABEM MINULÝCH STOLETÍ.
Víkendy so–ne 10.–11. 11, 
pá–ne 16. 11. – 9. 12. 2018 

10.00–17.00 hod.
Pořádá společnost Kouzlo starých 

časů za laskavé spolupráce 
Muzea Boženy Němcové.

www.kouzlostarychcasu.com

Nostalgické vánoce

Nostalgicke_vanoce_cb_inzerat_86x59.indd   1 21.10.18   11:46

www.hopsacek.cz
MC Hopsáček
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 Nový ředitel muzea v Náchodě PhDr. Sixtus Bolom-Kotari, 
PhD. nezměnil jen jeho název z Regionálního muzea Náchod 
na Muzeum Náchodska, ale spolu s kolegy se rozhodl pojmeno-
vat i sídlo jeho hlavní expozice s popisným číslem 18 Broučkův 
dům, protože chce spojovat stavby s příběhy našich předků. Dří-
ve se zde říkalo U zlaté koruny, U staré lékárny, U strojmistrů nebo 
U koruny, a to podle vlastníků domu, jejich profesí nebo podle 
domovního znamení.

 O zlomových okamžicích dlouhé a pestré historie tohoto ob-
jektu se můžeme více dozvědět z odborného článku dvou pra-
covníků náchodského archivu PhDr. Jaroslava Čápa a Mgr. Jana 
Čížka, otištěného v Náchodském zpravodaji v únoru 2015, z ně-
hož stručně připomínám:

Po požáru 25. září 1753 zůstalo po historických domech v severovýchod-
ním koutu náměstí spáleniště. Nový dům si zde dal asi v letech 1788 a 1789 
postavit náchodský chirurg a měšťan František Ernst. Majitelé se měnili. 
Nová éra nastala od 21. června 1797, kdy dům koupil lékárník Vojtěch Brož. 
Po něm v apatyce, jak se tehdy říkalo, postupně působili Josef Abel, Franti-
šek Seidl a jeho syn Vilém (do r. 1901). Další potomek Adolf Seidl (1861–1941) 
se však stal učitelem a známou osobností českého i mezinárodního hasič-
ského sdružení, a tak dům s lékárnou byl v roce 1902 prodán magistru far-
macie Josefu Holzbachovi. Ten si dal po krátké době postavit moderní seces-
ní dům na Kamenici (čp. 145) a v roce 1907 sem lékárnu se stejným názvem 
U zlaté koruny přestěhoval. (Dnes tento název nese zelinářství, které zde 
nedávno vzniklo.) Budovu č. 18 mezi válkami vlastnil Ústřední spolek stroj-
mistrů textilního průmyslu v Náchodě, po osvobození v roce 1945 odbory 
a soukromí vlastníci. V novější době zde byla umístěna Okresní pedagogická 
a psychologická poradna (přestavba od r. 1988) a od roku 1999 je jeho uži-
vatelem muzeum. Z původní stavby se zachovalo klenuté přízemí a schodi-
ště do patra. (Foto budovy čp. 18 a benzinové pumpy – vlevo, před r. 1937)

Kdo byl pan Jaroslav Brouček se podrobněji dozvídáme z dal-
ších archivních materiálů a od pamětníků. Pocházel z Bohusla-
vic, kde se narodil 20. února 1897. Vyučil se strojním zámeční-
kem. Stal se řidičem, nejprve u vojenské autodopravy a v letech 
1921–1926 u firmy Edmund Pick ve Velkém Poříčí nad Metují. 
Po zakoupení osobního automobilu získal v roce 1926 živnos-
tenský list pro nehromadnou přepravu osob.

 Ve třicátých letech minulého století vlastnil dva stejné vozy 
zn. Praga Alfa od firmy Českomoravská Kolben Daněk, a. s. Pra-
ha s policejními čísly Č-39700 a Č-39701. Garáž si najal v domě  
č. 18 (U strojmistrů), kde i bydlel, stanoviště měl u hotelu Beránek.

 Doplňme jeho obraz vzpomínkami pamětníků. Jedním z nich 
je pan Josef Hejduk, který vyrostl v domě na hlavním náměstí 
a jehož otec a strýc zde mívali známé kloboučnictví.

Pan Brouček byl populární náchodskou postavou. Moje vzpomín-
ky na něj sahají až do třicátých let minulého století. Ve své pragov-
ce občas vozil i naši a strýcovu rodinu. Zatímco otec něco vyřizoval, 
mohl jsem si auto ze všech stran prohlížet a pan Brouček, moc hod-
ný pán, mě hlídal. Auto bylo na svou dobu rozměrné, pro čtyři oso-
by, další dvě sedadla byla výsuvná. Jako mladík jsem vídával, jak pr-
agovka zajížděla vstupními dveřmi domu dozadu na dvůr. Bylo to 
natěsno, ale vešla se. Před domem měl pan Brouček benzinovou sta-
nici s ruční pákou. V místech, kde je dnes pokladna muzea, sídlil ho-
dinář Hruška, který ale bydlel v Židovské ulici za poštou. 

 Řadu podrobností o této kdysi populární náchodské osobě si 
díky zájmu o historii a též profesi v pohřební službě vybavuje 
pan Jiří Rathouský:

Autodrožkář Brouček byl v době mého dětství po druhé světové vál-
ce nepřehlédnutelný. Byl menší, zavalitější postavy, měl dlouhé vou-
sy, které mu sahaly až do půlky hrudníku, čímž připomínal Krako-
noše. V létě nosíval lesklou koženou vestu s náprsními hodinkami, 
které si často prohlížel, zřejmě kvůli dochvilnosti vůči zákazníkům. 
V zimě míval na hlavě vysokou kožešinovou čepici. Na Mikuláše vozí-
val po Náchodě anděla s čertem a my, kluci, jsme za vozem rádi utí-
kali. K jeho váženým zákazníkům patřil např. děkan Dragoun. Pan 
Brouček vozíval nejen jeho, ale i ministranty, hudebníky a zpěváky 
na pohřební bohoslužby, třeba na Pavlišov či Dobrošov.

Dům s příběhem – Masarykovo nám. 18
 Nutno dodat, že licenci na nehromadnou přepravu osob mělo 

v Náchodě mezi světovými válkami více lidí. Mezi první patři-
li Ludvík Eimer (v letech 1926–1941), Adolf Lederer (1927–1933), 
Jindřich Šustr (1926–1941), dále Rudolf Khom, František Do-
stál, Jindřich Řezníček, Josef Nýč, Emil Řehák, Karel Tauchman 
a další. Ve srovnání s dneškem byla však tehdejší autodoprava 
v plenkách, zvláště ve dvacátých letech. Auto vlastnil málokdo 
a po městě se jezdilo dvacítkou, hlavně kvůli koňským povozům, 
jak vzpomínal kronikář Oldřich Šafář. Jinak tomu bylo v letech 
třicátých. Paní Věra Tomanová vypráví:

Můj dědeček Leo Strass vlastnil ve třicátých letech nejprve americ-
ké auto zn. Willis modré barvy a přibližně od roku 1936 reprezenta-
tivní vůz zn. Chrysler barvy šedozelené, asi osmiválec. Sám jako pří-
slušník starší generace, narodil se v roce 1870, řídit neuměl. Stejně 
jako jemu podobní, třeba továrník Bartoň, měl tatínek svého šoféra, 
pana Pádra, kterého jsme všichni považovali za člena rodiny. Stras-
sovi přistavěli za obchodem na Kamenici dlouhé křídlo do dvora, kde 
pan Pádr bydlel i garážoval auto. Moji rodiče Bayerlovi měli „zetku-
“a později „hadimršku“ (Byla to Tatra 57 z Kopřivnice, nazývaná tak 
podle filmu To neznáte Hadimršku s Vlastou Burianem). Mladší ge-
nerace řídit uměla, auto si ve třicátých letech pořizovalo stále více 
lidí. Ale i po válce se po Náchodě dlouho jezdilo pomalu. V roce 1956 
jsem chodila do autoškoly. Jeli jsme jednosměrkou od Itálie po Kame-
nici k poště na náměstí, a když jsme se blížili k Volovnici, učitel mě 
pobídl slovy: Tam se dá jet i čtyřicítkou!

 Za nacistické okupace musel pan Brouček jedno auto prodat. 
Byl všeobecný nedostatek pohonných hmot, a tak byl totálně na-
sazen do gumovky Kudrnáč. Starší pragovka pana Broučka jezdi-
la po Náchodě i po válce, na což vzpomíná opět Věra Tomanová. 
Byla to černá hranatá limuzína a pan Brouček byl opravdu oblíbe-
ným náchodským taxikářem. Když někdo kdykoli potřeboval někam 
odvézt, řekli mu: Zavolej Broučka! S ochotou vozil lidi např. na Vy-
hlídku, do běloveských lázní, k lékaři, do blízkého okolí města. 
Odmítal jen výjimečně – když chtěl třeba pan Eis odvézt svého 
mrtvého psa na Bačalandu. Ale i to prý snad dopadlo. Pan Brou-
ček, milý pán s milým jménem, sloužil nejen Náchoďanům až 
do šedesátých let minulého století a bylo na něho spolehnutí. 
Zemřel v Náchodě 24. listopadu 1973.

Alena Čtvrtečková, říjen 2018
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FK Náchod

PROGRAM NA KUŽELNĚ SKK PRIMÁTOR NÁCHOD – listopad 2018
1. kuželkářská liga žen: (hrací den – sobota)
 3. 11. 2018 11.00 SKK Primátor Náchod – SKK Jičín 
 1. 12. 2018 11.00 SKK Primátor Náchod – Lokomotiva České Budějovice
1. kuželkářská liga dorostu: (hrací den – neděle)
 25. 11. 2018 10.00 SKK Primátor Náchod A – KK Kosmonosy
 25. 11. 2018 10.00 SKK Primátor Náchod B – KK Zábřeh
2. kuželkářská liga mužů : (hrací den – sobota)
 10. 11 2018 14.00 TJ Červený Kostelec – TJ Sokol Kdyně
 17. 11. 2018 14.00 TJ Červený Kostelec – TJ Kuželky Česká Lípa
 24. 11. 2018  14.00 TJ Červený Kostelec – TJ Lomnice
2. kuželkářská liga žen: (hrací den – sobota)
 17. 11. 2018 10.00 SKK Primátor Náchod B – SK Žižkov Praha
 24. 11. 2018 10.00 SKK Primátor Náchod B – Lokomotiva Ústí nad Labem
3. kuželkářská liga mužů: (hrací den – sobota)
 3. 11. 2018 15.00 SKK Primátor Náchod A – TJ Tesla Pardubice
 1. 12. 2018 15.00 SKK Primátor Náchod A – KK Jiří Poděbrady
Východočeský přebor mužů: (hrací den – pátek)
 2. 11. 2018 17.00 SKK Primátor Náchod B – Sokol Dobruška B
 19. 11. 2018 17.00 SKK Primátor Náchod B – SK Solnice B – pozor PONDĚLÍ!
 23. 11. 2018 17.00 SKK Primátor Náchod B – KK Hradec Králové A
Východočeská soutěž mužů: (hrací den – pátek)
 2. 11. 2018 19.30 SKK Primátor Náchod C – Tesla Pardubice D
 16. 11. 2018 19.30 SKK Primátor Náchod C – TJ Červený Kostelec C
 30. 11. 2018 19.30 SKK Primátor Náchod C – KK Vysoké Mýto C
Východočeský pohár mládeže:
 11. 11. 2018 10.00 Turnaj mládeže Královéhradeckého kraje 
46. ročník turnaje neregistrovaných o pohár ředitele pivovaru PRIMÁTOR Náchod
Od 10. listopadu 2018 se hrají zápasy tohoto populárního turnaje
Více o turnaji na www.kuzelky.nachod.net 

V sobotu 6. 10. 2018 se v náchodské 
hale konal turnaj házenkářských nadějí. 
Na palubovce soupeřila družstva házen-
kářských přípravek a mini žáků. Turna-
je se zúčastnila družstva přípravek z Ji-
čína I, II, III, Jablonce nad Nisou a domácí 
družstva z Náchoda I a II. Turnaj přinesl 
vyrovnaná a bojová utkání. V družstvu 
domácích se na domácí palubovce před-
vedli i noví hráči, pro které šlo o první zá-
pasy v jejich házenkářské kariéře. I když 
se v této kategorii u zápasů nepočítá skó-
re, přesto nechyběla všem hráčům bojov-
nost a nasazení. 

Společně s přípravkou probíhal na ved-
lejším hřišti turnaj mini žáků. Tohoto tur-

Turnaj házenkářských přípravek 
a mini žáků v Náchodě

naje se účastnila družstva z Liberce I a II, 
Jablonce nad Nisou, Jičína I a II no a samo-
zřejmě domácí kluci Náchod I a II společně 
s družstvem domácích děvčat Náchod III. 

I tyto zápasy nepostrádaly vysoké na-
sazení a bojovnost. Všichni hráči před-
vedli před svými rodiči a fanoušky skvělé 
výkony a po zásluze byli odměněni slad-
kostmi na konci turnaje. Velký dík pat-
ří všem rodičům, kteří podporovali děti 
v hledišti, ale postarali se i o bohatou na-
bídku v občerstveni. O tom, že vše bylo 
výborné, svědčí hlavně to, že po ukonče-
ní turnaje bylo vše snědeno. 

Petr Vymětalík

Plavci Delfínu absolvovali v září a říjnu 
mj. čtyři mítinky – v Mladé Boleslavi, Cho-
mutově, Trutnově a Náchodě.

V Boleslavi se představilo 23 náchod-
ských plavců ročníku 2005–2008 na  
41. Ceně města a Memoriálu Miroslava 
Tottera. Na bronzovém stupínku stanula 
10letá Simona Bubeníčková na trati 100 
m polohově za čas 1:27,95. K tomu přida-
la dvě 4. místa na 50 m motýl a 100 m 
volný způsob (VZ). Matěj Vrzáček dosá-
hl na 5. pozici na distanci 100 m znak. 
Barbora Linhartová doplavala 7. na 100 m 
prsa. Na osmém místě dohmátl v ročníku 

Podzimní úspěchy Delfínů
2006 Šimon Pitaš na 100 m VZ. Do desít-
ky nejlepších se ještě vešla Veronika Šve-
cová na 100 m motýl.

Na 35. VC Chomutova startovaly z Del-
fínu dvě plavkyně. Čtrnáctiletá Kristý-
na Voborníková vybojovala dvě 6. místa 
na 200 m a 400 m VZ a 200 m znak. O rok 
mladší Ida Ferrara se dostala dvakrát 
do TOP 10 a to na 200 m VZ a 200 m znak.

Celkem 26 plavců se zúčastnilo říjno-
vé VC Trutnova. Delfín dosáhl čtyřikrát 
na páté místo. Tohoto úspěchu dosáhli A. 
Rožnovská na 100 m prsa, M. Morávková 
na 50 m znak, J. Dlohoška na 50 m motýl 

Oddíl dálkového a zimního plavání po-
řádá 48. ročník českého poháru v zimním 
plavání, za účasti českých a zahraničních 
plavců, dne 15. 12. 2018 od 11.30 hodin 
na rybníku Podborném v Náchodě u kou-
paliště a 20. memoriál Jirky Řebíčka.

Svoji účast nám přislíbil a 100m trať 
si tu zaplave známý český herec a držitel 
Českého lva za film Bába z ledu pan Pavel 
Nový, který odpoledne předá ocenění nej-
lepším plavcům spolu se zástupci města. 

Dále zveme náchodské občany na břehy 
Metuje dne 31. 12. 2018 od 13 hodin k eko-
nomické škole v Náchodě na křest otužil-
ců na Česko – Polské morzování, kde již 
tradičně se zimní plavci loučí se starým 
rokem. Všichni vítáni a plavky s sebou!

Otužilci v Náchodě

 Sobota 3. 11. 2018 ve 14 hodin na sta-
dionu v Bělovsi – divize mužů: FK Náchod 
– Kolín

 Neděle 4. 11. 2018 ve 14 hodin na hřišti 
v Provodově – I. A třída mužů: FK Náchod 
„B“ – Olympia Hradec Králové „B“

 Sobota 10. 11. 2018 ve 14 hodin na sta-
dionu v Bělovsi – divize mužů: FK Náchod 
– Olympia HK-Kratonohy

 Neděle 11. 11. 2018 v 10 hodin a ve 12 
hodin na stadionu v Bělovsi – Liga doros-
tenců U19+U17: FK Náchod – FK Pardu-
bice

a štafeta Delfínu na 4x50 m VZ. P. Linhar-
tová doplavala 6. na 100 prsa a Š. Pitaš  
7. na 50 VZ. Osmí skončili R. Čečetka a J. 
Tetaurerová.  Náchodský 25m bazén při-
vítal na 250 plavců ze 14 klubů v rámci 
2. kola 20. ročníku Poháru Jiráskova kra-
je a Podkrkonoší. Mezi dvojnásobné vítěze 
z řad domácích se zařadili – olympionik 
P. Janeček na 50 znak a 100 VZ, B. Čečetka 
na 100 VZ a 50 znak i B. Zelená na 100 VZ 
a 50 prsa. Na zlatou dosáhly také A. Rož-
novská na 50 prsa, M. Morávkové na 50 
VZ a P. Linhartová na 200 polohově.    (pj) 
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v listopadu 2018 v Regionálním muzeu Náchod
Přehled kulturních akcí

ROCK AND ROLL 
v sobotu 24. 11. 2018 od 9.00 hodin 
celorepubliková soutěž v akrobatickém rock and rollu

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

 26.–29. 11. Advent pro MŠ, ZŠ a jiné objednané zájezdy
Prohlídky adventně a vánočně vyzdobených interiérů zámku.
Prohlídky se konají od 8 do 12 hodin. 
Vstupné: 50 Kč/ZŠ, 30 Kč/MŠ.
Nutná rezervace na tel. 491 426 201, 773 771 818 nebo e-mailu 
nachod.objednavky@npu.cz.

 30. 11. – 2. 12. Advent pro veřejnost
Prohlídky adventně a vánočně vyzdobených interiérů zámku.
Prohlídky se konají od 10 do 15 hodin. Vstupné se nemění.

 1. 12. Předvánoční koncert
Ve Velkém sále na I. nádvoří u věže. Koncert se koná v 16 hodin.
Prodej vstupenek v den konání koncertu v pokladně zámku.
Vstupné jednotné: 60 Kč.
Více na www.zamek-nachod.cz

Náchodský fotografický podzim
Fotoklub Náchod – kolektivní výstava
Do 11. listopadu 2018 mohou návštěvníci ve výstavní síni mu-
zea (roh Zámecké a Tyršovy ulice) zhlédnout výstavu fotografií 
pořádanou ve spolupráci s Fotoklubem Náchod. Otevřeno den-
ně kromě pondělí 9–12, 13–17 hod.

Stálá expozice muzea Dějiny Náchoda a Náchodska 
Stálá expozice Muzea Náchodska v Broučkově domě na Masary-
kově náměstí čp. 18 v Náchodě mapuje dějiny náchodského re-
gionu od nejstarších doložitelných projevů života pravěkých lidí 
až po současnost. Organizované výpravy lze objednat na tel. čís-
le 491 433 722 nebo na e-mailu muzeumna.expozice1@seznam.cz. 
Otevřeno denně mimo pondělí 9–12, 13–17 hod. 

Osudové osmičky 20. století v dějinách Náchoda
Do 11. listopadu 2018 srdečně zveme všechny zájemce do budovy 
stálé expozice Muzea Náchodska v Broučkově domě na Masary-
kově náměstí čp. 18 k návštěvě výstavy Osudové osmičky 20. sto-
letí v dějinách Náchoda. Výstava mapuje nejdůležitější milníky 
našich dějin zakončené osmičkou (1918, 1938, 1948 a 1968). Ma-
puje události, k nimž v naší vlasti a na Náchodsku došlo a díky 
desítkám trojrozměrných předmětů, z nichž některé jsou pre-
zentovány zcela poprvé, připomíná návštěvníkům pohnuté udá-
losti 20. století. Součástí výstavy je rovněž ojedinělá expozice fi-
gurek vojáčků čsl. armády první republiky v miniatuře Měli jsme 
se bránit – 1938 modeláře a sběratele Lubora Šušlíka. 
Otevřeno denně mimo pondělí 9–12, 13–17 hod.

Tváře první republiky
Ve dnech 27. listopadu až 7. prosince 2018 je možné v budově 
stálé expozice v Broučkově domě na Masarykově nám., čp. 18 
v Náchodě navštívit výstavu portrétů významných osobností 
Královéhradeckého kraje, které spoluvytvářely samostatný čes-
koslovenský stát. Mnozí z nich měli rozhodující vliv na vznika-
jící demokratický stát, jiní významně utvářeli své okolí a určo-
vali umělecké směry, přicházeli s užitečnými vynálezy a stali se 
průkopníky moderní průmyslové výroby. Jejich portréty, mezi 
nimiž jsou vynikající umělci, ale také voják, vizionářský staros-
ta a politik, obětavý lékař, geniální vynálezce, podnikatel i vše-
stranný sportovec, ztvárnila výtvarnice Jana Bačová Kroftová. 
Autorkou celého projektu je publicistka Lenka Jaklová. Na výsta-
vě jsou k vidění kresby osobností: Karel Čapek, Josef Čapek, Fran-

tišek Ulrich, Josef Vanický, Rudolf Medek, Alois Rašín, František 
Kupka, Otakar Španiel, Anna Macková, Karel Poláček, Emerich 
Rath, Sláva Vorlová, František Karel Janeček a František Kinský. 
Otevřeno denně kromě pondělí 9–12, 13–17 hod.

Betlémy staré i nové
Muzeum Náchodska srdečně zve na vánoční výstavu betlémů. 
Jak již název napovídá, prezentovány budou historické betlé-
my, ale i nová betlemářská tvorba, kterou zastupuje samostat-
ná autorská výstava ve výstavní síni muzea Náchodska na rohu 
Tyršovy a Zámecké ulice. Své betlémy zde představí náchodský 
řezbář Lubomír Zeman; autorem polychromie těchto betlémů je 
Milan Jícha. Ve stálé expozici muzea v Broučkově domě na Ma-
sarykově náměstí čp. 18 mohou zájemci navštívit doprovodnou 
výstavu historických betlémů z Náchoda a Náchodska. Vystaven 
bude například Hromádkův betlém s figurkami plhovského řez-
báře Karla Beršíka, soubory figurek Antonína Plška z Kramolny, 
Karpašův mechanický betlém ze Starého Města, náchodský bet-
lém Metoděje Jiráska, betlém Josefa Vondry z Červeného Kostel-
ce, Františka Vlacha ze Zbečníku a mnohé jiné. Na obě výstavy 
platí společná vstupenka. Výstavy potrvají od 23. listopadu 2018 
do 13. ledna 2019, otevřeno denně mimo pondělí 9–12 a 13–17 
hod. Slavnostní vernisáž proběhne ve výstavní síni ve čtvrtek 
22. listopadu 2018 od 17 hod. V jejím průběhu se rovněž usku-
teční vyhodnocení soutěže o nejlepší vánočku. 

Soutěž o nejlepší vánočku
Muzeum Náchodska si Vás dovoluje pozvat na soutěž o nejlep-
ší vánočku dne 22. listopadu 2018 od 17.00 hod. ve výstavní síni 
muzea. Akcí nás provede vítězka o nejlepší vánočku ze Žacléře 
Milena Hetflejšová, která představí tradiční postupy výroby vá-
noček. Zájemci, kteří se budou chtít se svými hotovými výrobky 
zapojit do soutěže, přihlaste se prosím prostřednictvím mailu: 
petricenko@muzeumnachodska.cz nebo tel.: 491 423 248 nej-
později do 19. listopadu 2018. Případně můžete své výrobky při-
nést v den konání vernisáže výstavy betlémů nejlépe do 16.30 
hodin. Návštěvníci vernisáže se zapojí do ochutnávky. Na zákla-
dě jejích hodnocení vyhlásí porota vítěze. 

Muzeum Náchodska si vás dovoluje pozvat na tvořivou 
dílnu Vánoční dekorace ze slaného těsta

Kdy: 24. 11. 2018 od 9.00 do 14.00
Kde: přednáškový sál muzea v 1. patře staré radnice (čp. 1) 
na Masarykově náměstí v Náchodě – program začne v Brouč-
kově domě na Masarykově náměstí (čp. 18), kde si společně 
prohlédneme výstavu betlémů. Vstupné: 45 Kč, cena zahrnuje 
vstupné na výstavu betlémů v obou objektech Muzea Náchod-
ska. Z důvodu omezené kapacity si prosím zarezervujte místo 
do 22. 11. 2018 na e-mail: libricka@muzeumnachodska.cz, nebo 
tel. 491 423 248.

Pevnost Dobrošov v listopadu
Rozestavěná dělostřelecká tvrz, součást čs. pohraničního opev-
nění z let 1935–1938 s prohlídkou rozsáhlého podzemí. V lis-
topadu je možnost prohlídky ve všední dny, a to POUZE na ob-
jednávku 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.dob-
rosov@seznam.cz.
Mimořádné prohlídky na státní svátek, 
v sobotu 17. listopadu 2018
V den státního svátku, v sobotu 17. listopadu, budou otevře-
ny všechny tři pevnostní objekty – srub Zelený, Můstek i Jeřáb! 
Prohlídky budou probíhat v 9.45, 11.10 a poslední ve 12.30 hod.
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Stomatologická pohotovost
je v sobotu, v neděli a ve svátek 
vždy od 8.00 do 12.00 hodin.

Stomatologická pohotovost

listopad
PROGRAM

www.decko–nachod.cz

v obchodním domě Kaufland 
denně 8–20 hodin.

Lékárenská 
pohotovostní služ ba 

AKCE PRO VEŘEJNOST
 pátek 2. listopadu 

PŘEDVÁNOČNÍ KERAMIKA NA ZKOUŠKU 
tvořivá dílna pro veřejnost, od 16 do 18 
hodin, přijďte si zkusit práci s hlínou při 
tématickém tvoření z hlíny, vhodné pro 
děti nad 6 let i dospělé, s sebou pracov-
ní oděv, přezůvky, vstupné 50 Kč/dospělý, 
30 Kč/dítě, (výpal výrobku je v ceně), in-
formace Bc. Tereza Išová, tel. 774 223 296 

 neděle 4. listopadu – HALLOWEEN 
aneb ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE
program v areálu Déčka, strašidelné akti-
vity pro rodiče s dětmi od 4 do 10 let, s se-
bou baterku a teplé oblečení, vstupné 20 
Kč/děti, 40 Kč/dospělí, průběžný start pro-
gramu u dolní brány v 16–16.30 hodin, in-
formace Bc. Tereza Išová, tel. 774 223 296

 sobota 3 . listopadu – HALLOWEENSKÁ 
PARTY PRO TEENAGERY
 od 17 do 20 hodin v Klubu ICM, vstupné 
30 Kč v kostýmu, ostatní 50 Kč, informace
Jaroslav Karásek, tel. 775 223 919

 sobota 11. listopadu 
– MARTINSKÉ SLAVNOSTI 
 tradiční trhy na Masarykově náměstí od 
8 do 18 hodin, v 11 hodin otevírání svato-
martinského vína, soutěž pro děti, diva-
délko O sněhové vločce(v Pranýři) koncert 
skupiny Klapeto, v 17 hodin lampiónový 
průvod od Itálie, informace Ing. Kateřina 
Hiebschová, tel. 775 223 294

 sobota 10. listopadu 
– KURZ KRESBY – PASTELKY
workshop s lektorkou Věrou Voltrovou, 
techniky kresby a míchání barev, vlastní 
tvorba (portrét, ulice), od 9 do 15 hodin, 
vhodné pro zájemce od 12 let, s sebou pře-
zůvky, pracovní oděv, svačinu, pití, člen-
ská cena 500 Kč, ostatní 800 Kč, přihláše-
ní nejpozději do 7. 11., v ceně kurzu káva, 
čaj a sada pomůcek na kresbu, informace 
Bc. Tereza Išová, tel. 774 223 296

 sobota 10. listopadu 
– SOBOTA S ANGLIČTINOU 
Americká sobota pro děti od 6 do 11 let, 
od 9 do 15 hodin, hravá výuka angličtiny, 
hry, hrátky a soutěže, s sebou vybavený 
penál a přezůvky, přihlášky do 9.11., cena 
150 Kč, informace PhDr. Jaroslava Nývl-

tová, jajka@deckonachod.cz, tel. 775 223 
291
16.–18. listopadu – TANEČNÍ PODZIM
 taneční soustředění street dance pro děti 
od 12 do 18 let, sedm tanečních lekcí pod 
vedením profesionálních tanečníků z celé 
ČR, cena 900 Kč, informace Jaroslav Kará-
sek, tel. 775 223 919
sobota 24. listopadu 
– KURZ KRESBY – PERSPEKTIVA
celodenní workshop perspektivní kres-
by, lektorka Věra Voltrová, pro zájemce 
od 12 let, program od 9 do 16 hodin, s se-
bou pracovní oděv, přezůvky, členská cena 
500 Kč, ostatní 800 Kč, přihlášení nejpoz-
ději do 20.11., v ceně kurzu káva, čaj a vý-
bava pro kresbu, informace Bc. Tereza Išo-
vá, tel. 774 223 296 

AKCE MC MACÍČEK
 čtvrtek 1. listopadu 

– PSYCHOLOG V MACÍČKU
sourozenecké téma, Mgr. Petra Fetterso-
vá, program od 15. 30 do 17 hodin, cena 
80 Kč / 60 Kč členové Mami klubu, infor-
mace Mgr. Jitka Ničová, tel. 774 635 232, 
mc@deckonachod.cz

 pátek 16. listopadu 
– VÝVOJ DĚTSKÉ NOŽIČKY
seminář zaměřený na tématiku zdravě se 
vyvíjející dětské nohy a možných odchy-
lek, Mgr. Iva Bolehovská, od 9.30 do 11.30 
hodin, cena 100 Kč / 80 Kč členové Mami 
klubu, rezervace do středy 14.11. u Mgr. Ji-
tky Ničové, tel. 774 635 232, mc@decko-
nachod.cz

 pátek 16. listopadu 
– PSYCHOMOTORICKÝ VÝVOJ KOJENCŮ
seminář od 16 do 18 hodin, individuální 
kontrola psychomotorického vývoje dítě-
te, Mgr. Iva Bolehovská, cena 100 Kč / 80 
Kč členové Mami klubu, rezervace do stře-
dy 14.11. u Mgr. Jitky Ničové, tel. 774 635 
232, mc@deckonachod.cz
čtvrtek 22. listopadu 
– HOMEOPATICKÁ PREVENCE
od 15.30 hodin seminář o nachlazení, 
rýmy a kašli, Mgr. Jitka Lysická, cena 60 
Kč / 45 členové Mami klubu, informace 
Mgr. Jitka Ničová, mc@deckonachod.cz, 
tel. 774 635 232
středa 28. listopadu – VÁNOČNÍ FOCENÍ 
S MARTINEM HURDÁLKEM
dopoledne od 10 hodin, odpoledne od 13 
hodin, třeba objednat se na přesný čas, 

 3. 11. a 4. 11. MUDr. Ivana Vejmolová s.r.o. Náchodská 548
  Velké Poříčí  tel.: 491 482 000
 10. 11. a 11. 11.  MUDr. Jarmila Podškubková Větrník 720
  Červený Kostelec  tel.: 491 462 331
 17. 11. a 18. 11 MUDr. Alena Zdražilová Denisovo nábřeží 665
  Náchod  tel.: 491 427 548
 24. 11. a 25. 11. Precident s.r.o. – MDDr. Lenka Suchánková Kamenice 113, 
  (Pasáž Magnum), Náchod tel.: 724 086 199
 1. 12. a 2. 12. MUDr. Renata Čábelková Jiřího z Poděbrad 937
  Hronov  tel.: 491 482 911

ukázky a ceník k nahlédnutí v Déčku, in-
formace Mgr. Jitka Ničová, mc@deckona-
chod.cz, tel. 774 635 232

 pátek 30. listopadu – ADVENTNÍ DÍLNY
výroba tradičních i netradičních advent-
ních věnců, dopoledne od 9.30 hodin, od-
poledne od 16 hodin, hlídání dětí zajiš-
těno, vstupné 110 Kč (v ceně je veškerý 
materiál), informace Mgr. Jitka Ničová, 
mc@deckonachod.cz, tel. 774 635 232 
Na akce Déčka je třeba se hlásit přes 
registrační systém na www.decko-na-
chod.cz, kde také najdete další informa-
ce. Členům Déčka bude na jednotlivé akce 
poskytnuta sleva.

 Erasmus Day
V pátek 12. 10. 2018 jsme se připojili do 
celoevropského projektu Erasmus Days. 
Smyslem bylo seznámit mladé lidi s mož-
ností zapojení se do programu Erasmus+ 
a díky němu např. strávit rok v jednom 
ze států evropské unie jako dobrovolník  
v rámci Evropského sboru solidarity, stej-
ně tak, jako mladí lidé z celé Evropy jezdí 
každoročně sem k nám do Déčka.  
Erasmus Day jsme si užili, děkujeme všem 
za podporu. 

Dětská skupina Družina Déčka se  
otevřela v září a již má plnou kapacitu
Jsme rádi, že se nám daří realizace pro-
jektu Déčko pro rodiny II. – Družina Déč-
ka, CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0008130. 
Pomáháme zaměstnaným rodičům s péčí 
o jejich školáky v době, kdy musí chodit 
do zaměstnání, a tak podporujeme za-
městnanost a sociální začleňování. 
Naším cílem je vytvořit pro školáky sku-
pinu, kde si mohou bezpečně hrát, trávit 
svůj volný čas po škole a rozvíjet své zá-
jmy. Těšíme se na další měsíce plné her, 
vzdělávání zábavnou formou a především 
na prima děti, které u nás v Družině Déč-
ka máme.

 3. 11. Půlnoční zásnuby
 10. 11. Půlnoční zásnuby
 17. 11. Jak se Honza napil rozumu
 24. 11. Jak se Honza napil rozumu
 1. 12. Půjdem spolu do Betléma
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Církve v Náchodě
Náboženská obec Církve československé husitské
Husův sbor, Raisova 806, 547 01 Náchod, farář ThDr. Stanislav 
Švarc ThDr. 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 den-
ně 9–17 hodin. Pravidelné bohoslužby se konají ve Farského síni 
CČSH, vchod Raisova ul. v neděli v 8.15 hod. Biblické hodiny 
ve čtvrtek v 16 hod.
Římskokatolická farnost
děkanství Náchod, Masarykovo náměstí 75, 547 01 Náchod. Kon-
takty: kancelář 491 428 355, děkan P. Mgr. Zdeněk Kubeš 737 383 
752, farní vikář P. Mgr. Jiří Jakoubek 720 206 260, 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 plat-
ností, neděle 7.30, 9.00 a 18.00. Mše svaté pro děti a mládež jsou 
slouženy v kostele sv. Michaela v neděli v 10.15. Na čtvrtek 1. lis-
topadu připadá Slavnost Všech svatých. Mše svaté: v 7.00 hod.  
a v 18.00 hod. v kostele sv. Vavřince, v 16.00 hod. ve hřbitovním 
kostele Narození sv. Jana Křtitele. Na „dušičky“ (vzpomínka na 
všechny věrné zemřelé) 2. 11. mše svaté: v 7.00 a v 18.00 v kos-
tele sv. Vavřince, v 16.00 v hřbitovním kostele Narození sv. Jana 
Křtitele za všechny věrné zemřelé. V sobotu 3. listopadu při mši 
svaté v 9.00 hod. v kostele sv. Vavřince kněz bude zájemcům udě-
lovat svátost pomazání nemocných. Téhož dne od 16.00 hod. do 
18.00 hod. v kostele sv. Vavřince výstav NSO a příležitost k při-
jetí svátosti smíření. Modlitební setkání v kostele sv. Michae-
la probíhá každý druhý čtvrtek od 19.00. Zdeněk Kubeš, děkan 
Českobratrská církev evangelická
Purkyňova 535, farář Mgr. Marek Bárta, mobil: 604 892 182,  
e-mail: nachod-sonov@evangnet.cz. Konzultační hodiny brat-
ra faráře ve středu od 8.00 do 13.00 v kanceláři v Purkyňově 
ul. 535. Mimo to objednání rozhovoru či návštěvy faráře kdy-
koliv po tel. domluvě. Bohoslužby vždy v neděli od 9.00 ho-
din ve sborovém domě od 10.30 hod. v kostele v Šonově. V ne-
děli 4. 11. společné bohoslužby pro celý sbor s vysluhováním 
svaté večeře Páně od 10.00 hod. v Náchodě. Ve čtvrtek 29. 11. 
bohoslužby v Domově důchodců od 9.30 hod. V sobotu 3. 11. 
v Šonově dopoledne brigáda na zahradě a od 18.00 hod. medita-
ce na faře. Biblické hodiny s výkladem Ježíšova kázání na hoře 
se budou konat vždy ve čtvrtek od 16.00 hod. – v Náchodě  
1. 11., 15. 11. a 22. 11., v Novém Městě n. M. 29.11. Setkání střed-
ní generace v pátek 23. 11. s návštěvou sboru v Klášteře nad 
Dědinou. Dětské schůzky s nacvičováním vánočního divadla  
9., 16. a 30. 11. ve sborovém domě v Náchodě vždy od 17.30 ho-
din. Přehled všech akcí a aktuální informace na www.nachod-
-sonov.evangnet.cz.
Církev adventistů sedmého dne
Tyršova 207, budova Sokola – 2. patro (bývalá Soukromá střed-
ní podnikatelská škola), kazatel Tomáš Špác, mo bil. 739 481 014,  
Bohoslužby každou so bo tu od 9.30 hodin.

Církev Nový Život 
Náchod, Raisova 253 (za okresním soudem), tel. 605 450 384 
www.novyzivot.cz. Bohoslužby každou neděli v 9.30 hod.

Církev bratrská
Purkyňova 584, kazatel Ing. Petr Geldner, telefon 777 217 968,  
e–mail. nachod@cb.cz. Kazatel senior Jiří Hofman, telefon 
605 973 056, kazatel senior RNDr. Pavel Javornický, CSc., tele-
fon 722 948 196. Bohoslužby v neděli v 9.30 hodin, Rozhovory 
nad Biblí ve středu od 18.30 hodin. Více na www.cb.cz/nachod.

Sdružení zdravotně postižených
www.szdp–nachod.cz

Senior klub „Harmonie 2“
Senioři ČR, MO Náchod nabízí všem příznivcům klubovny programo-
vé čtvrtky na měsíc listopad, kde se sejdeme při následujících pro-
gramech:

 čtvrtek 1. 11. od 14 hod. „Život je pes“ – film pro pamětníky 
s Hugo Hassem;

 čtvrtek 8. 11. od 14 hod. „Magické housle“ – Andree Rieu  
a orchestr J. Strausse, dopřejte si odpoledne s krásnou hudbou;

 čtvrtek 15. 11. od 14 hod. „Pozoruhodnosti Česko-saského 
Švýcarska“ – film připravil a promítne p. Zdeněk Nývlt;

 čtvrtek 22. 11. od 15 hod. „Cecilská zábava“ v restauraci Re-
duta (Plhovská ul.) přijďte se pobavit, zatančit i zazpívat s hud-
bou „FRČÍ“ p. Františka Čížka;

 čtvrtek 29. 11. od 14 hod. „Krajinou domova“ – Hory výcho-
du a západu, Královské lesy, film pro nás připravil a promítne 
p. Otto Mach.
Na naše programy zveme všechny zájemce starší generace,  
i když nejsou členy organizace.

Na vaše návštěvy se těší členové výboru SČR, MO Náchod.

* * *

Beseda o bezpečnosti s příslušníky Policie ČR, Sdružení zdra-
votně postižených Náchod, z,s. Tyflocentrum Hradec králové 
a SONS Náchod. Beseda se konala dne 19. 9. 2018 od 14 hod. 
v hotelu Elko.

Předsedkyně Olga Frühaufová přivítala přítomné členy a hos-
ty: tisková mluvčí Policie ČR, vedoucí Služby dopravní policie 
a dopravní inženýr, zástupce slabozrakých a nevidomých, SONS 
Náchod a Tyflocentrum Hradec Králové, zástupce Spolku Obchvat 
Náchoda, zastupitelka města Náchoda Mgr. Denisa Pokorná.

Na programu byla řada otázek týkajících se bezpečnosti v cen-
tru města i mimo něj, otázka senior-taxi, informačních panelů 
např. na vlakovém a autobusovém nádraží, a další aktuální té-
mata, která přítomné zajímala. 

 Po objednaném občerstvení byla hudební zábava. Poděkova-
li jsme všem přítomným za přínos zdařilé besedy s Policií ČR, 
ke které také pomohli představitelé SONS Náchod a Tyflocent-
ra Hradec Králové. 

Poděkovali jsme zaměstnancům hotelu Elko za jejich pocho-
pení a perfektní obsluhu!

Všem členům přejeme hodně zdraví, štěstí, žádné úrazy a vše 
dobré! 

 Za výbor : Olga Frühaufová, Miroslav Čiháček.
Pozn. Text byl redakčně zkrácen. 
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Městská knihovna Náchod informuje v listopadu 2018

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

Otevírací doba v průběhu malování
Upozorňujeme na změnu otevírací doby:

 od 14. do 19. listopadu bude uzavřeno dětské oddělení
 od 14. do 24. listopadu bude uzavřena studovna
 provoz oddělení pro dospělé zůstává nepřerušen

Děkujeme za pochopení.

Rozvoz knih
V úterý 6. listopadu se v dopoledních hodinách uskuteční roz-
voz knih nemocným nebo starším občanům.

Výstavy
Hala

 VÝSTAVA SŠPTP VELKÉ POŘÍČÍ 
12.–16. listopadu. Tradiční prodejní výstava Střední školy prů-
myslové, textilní a polygrafické z Velkého Poříčí s ukázkou tvor-
by vánočních dekorací.
VÝSTAVA STACIONÁŘE CESTA

 26. – 28. listopadu. Prodejní výstavu drobných rukodělných 
prací pořádá Stacionář Cesta Náchod, z. ú.
Studovna

 VÝSTAVA SLABIKÁŘŮ
1.–30. listopadu. Výstava nejen českých slabikářů ze soukromé 
sbírky Ines Sanetrníkové.
Dětské oddělení

 OSUDOVÉ OSMIČKY
1.–30. listopadu. Výstava dětských knih a jiných materiálů při-
pomínajících slavná výročí naší republiky.

Beseda o knize Nevrátili se – mrtvi jsou
Ve čtvrtek 8. listopadu vás od 17.00 hodin zveme do studovny 
na besedu o knize Věry Vlčkové a Jana Čížka Nevrátili se – mrtvi 
jsou: Pomníky a pamětní desky obětem první světové války v okre-
se Náchod, která vyšla na začátku letošního roku. Cílem autorů, 
kteří se besedy zúčastní, bylo nalézt, zdokumentovat a popsat 
podobu, stav i historii vzniku všech pomníků a pamětních de-
sek připomínajících první světovou válku na území současné-
ho okresu Náchod. 

Dílna pro aktivní seniory – Špagetové háčkování
Ve středu 14. listopadu po delší odmlce pokračujeme v cyklu dí-
len pro seniory, který je podpořen z projektu Evropské unie Ak-
tivní senior polsko-českého příhraničí. Tentokrát budeme háčkovat 
košíky z tzv. špagetové příze. Přihlášky přijímáme ve studov-
ně, vyrábět budeme tradičně v dílně dětského oddělení od 9.00 
do 12.00 hodin.

Wales očima Petra Voldána
Ve čtvrtek 29. listopadu se v další ces-
tovatelské besedě s publicistou Petrem 
Voldánem podíváme do Velké Britá-
nie. Společně navštívíme nejstarší ob-
chod s gramodeskami na světě, sveze-
me se parní lokomotivou, zastavíme se 
na sklenku whisky v palírně, ochutnáme 
mořské řasy a prohlédneme si v přírodě 
schovaný dům, projektovaný architek-
tem Janem Kaplickým. Začátek je v 17.30 
hodin v dětském oddělení.

Náchodská univerzita volného času
 12. listopadu Eva Hylmarová 

Karel Čapek a jeho doba
 26. listopadu Milan Záliš 

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

Virtuální univerzita třetího věku
Naše knihovna se rozhodla připojit k VU3V, kterou pořádá již 
více než dvacet let Česká zemědělská univerzita v Praze. Sys-
tém výuky je založen na vysokoškolskými lektory předem nato-
čených multimediálních přednáškách, které se prostřednictvím 
internetu přenášejí do výukových míst, v našem případě do stu-
dovny knihovny. Ke studiu na VU3V se může přihlásit osoba se 
statutem důchodce a invalidní důchodce bez rozdílu věku. Po vy-
plnění přihlášky a zaplacení administrativního poplatku ve výši 
300 Kč se stane studentem. Přihlášky přijímáme ve studovně.
Pro první semestr jsme vybrali šestidílný seminář Život 
a dílo Michelangela Buonarotti, kterým posluchače provází 
doc. Mgr. Martin Pavlíček, Ph. D. Lekce probíhají vždy od 9.00 
hodin ve studovně, v listopadu se sejdeme v úterý 6. a 20. 

Připravujeme na prosinec:
Den pro dětskou knihu
V sobotu 1. prosince se od 9.00 do 13.00 hodin opět zapojíme 
do celostátní akce Den pro dětskou knihu. Děti se mohou těšit 
na bohatý program plný čtení, her a vyrábění. Mimo jiné při-
pravujeme i vystoupení našeho divadelního kroužku Za opo-
nou knihovna. Podrobný program zveřejníme již brzy na webu 
a Facebooku knihovny.

Vernisáž výstavy Architektura 
ve službách první republiky spojená s přednáškou

V pondělí 3. prosince vás od 16.00 hodin zveme na vernisáž 
výstavy Architektura ve službách první republiky, kterou připra-
vil Národní památkový ústav v rámci oslav stého výročí vzni-
ku Československa. Její regionální část, která se váže k našemu 
kraji, bude k vidění v hale knihovny. Na vernisáž navazuje do-
provodná přednáška, která proběhne od 17.00 hodin v dětském 
oddělení. Téma prvorepublikové architektury představí Ing. Jiří 
Balský, ředitel Národního památkového ústavu, územního od-
borného pracoviště v Josefově.
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listopad

1. čt jen v 17 hod.
2. pá, 5. po, 7. st jen v 19.15 hod.
3. so jen v 19.30 hod.
4. ne jen v 18 hod.

1. čt jen v 19.30 hod.
5. po jen v 17 hod.

2. pá jen v 17 hod. – 2D VERZE
3. so jen v 15 hod. – 3D VERZE
4. ne jen ve 14 hod. – 2D VERZE
7. st jen v 15.30 hod. – 2D VERZE

3. so jen v 17 hod.

4. ne jen v 16 hod.

6. út jen v 17 hod.

7. st jen v 17.30 hod.

8. čt jen v 19 hod.
11. ne jen v 19.30 hod.
13. út jen v 17 hod.

8. čt v 17 hod., 9. pá ve 20 hod.
10. so v 16.30 hod., 11. ne v 17.30 hod.
12. po v 17.45 hod. 13. út v 19.15 hod.
14. st v 17.45 hod.

9. pá jen v 16 hod. – 2D VERZE
10. so jen ve 14.15 hod. – 3D VERZE
11. ne jen v 15.30 hod. – 2D VERZE
12. po jen v 16 hod. – 3D VERZE
14. st jen v 16 hod. – 2D VERZE

9. pá jen v 17.45 hod.
12. po jen v 19.45 hod.

11. ne jen ve 14 hod.

15. čt jen v 19.30 hod.

15. čt, 17. so jen v 17 hod. – 2D VERZE
16. pá jen v 17.30 hod. – 3D VERZE
18. ne jen ve 13.15 hod. – 3D VERZE
19. po, 21. st jen v 17 hod. – 2D VERZE
20. út jen v 17 hod. – 3D VERZE

16. pá jen v 15.30 hod.

16. pá jen ve 20 hod.

17. so jen v 15 hod.

17. so jen v 19.30 hod.
18. ne jen v 19.30 hod.

19. po jen v 19.30 hod.

21. st jen v 19.30 hod.

22. čt jen v 19.30 hod.
24. so jen v 19.45 hod.
27. út jen v 17 hod.

22. čt jen v 17 hod.
29. čt jen v 19.15 hod.

23. pá jen v 17.30 hod.
25. ne jen v 18 hod.

23. pá jen v 16 hod.
24. so jen ve 14 hod.
25. ne jen ve 14.30 hod.
28. st jen v 16 hod.

23. pá jen v 19.30 hod.
25. ne jen v 19.45 hod.

24. so jen v 15.30 hod.

24. so jen v 17.15 hod. – 3D VERZE
26. po jen v 17 hod. – 2D VERZE

25. ne pouze v 16 hod.

26. po jen v 19.30 hod.

28. st jen v 17.15 hod.

29. čt jen v 17 hod.
30. pá jen v 17 hod.
1. so jen v 15 hod.
2. ne jen v 15.15 hod.

30. pá jen v 19.15 hod.
1. so jen v 17 hod.

1. so jen v 19.30 hod.
2. ne jen v 19.15 hod.

BOHEMIAN RHAPSODY
Jediné, co je pozoruhodnější než jejich muzika, je jeho příběh… Bohemian Rhapsody popisuje hudební dráhu i nekontrolovatelnou životní spirálu Freddie Mercuryho od založení skupiny Queen 
až  po památný koncert Live Aid v roce 1985. Hudební životopisný film, uváděný s českými titulky. Vstupné 130 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

NEBEZPEČNÁ LASKAVOST
Dokážeš udržet tajemství? Napínavá hra plná nečekaných zvratů, tajemství, odhalení, černého humoru, vztahů, lásky, zrady, oddanosti, vraždy a odplaty – to je nebezpečný koktejl ve stylu filmů 
Dívka ve vlaku a Zmizelá, který vám namíchá režisér Paul Feig v napínavém kriminálním mysteriózním thrilleru. České titulky. Vstupné 120 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný

LOUSKÁČEK A ČTYŘI ŘÍŠE FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D A VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
Disney oživuje známý příběh o Louskáčkovi, ve kterém se Klára vydá na dobrodružnou cestu plnou překvapení do země, kde se věci dějí jinak, než se to zdá na první pohled… Vánoční film Louská-
ček a čtyři říše od Studia Disney režíruje Lasse Hallström na motivy klasické pohádky od E. T. A. Hoffmanna. Rodinný dobrodružný fantasy film, uváděný v českém znění. Vstupné 3D verze 150 Kč 
(děti 130 Kč), 2D verze 130 Kč (děti 110 Kč). Mládeži přístupný.

ZRODILA SE HVĚZDA
V hlavních rolích v dechberoucím romantickém hudebním dramatu Bradley Cooper a Stefani Germanotta, kterou celý svět zná pod jejím uměleckým pseudonymem Lady Gaga. České titulky. Vstup-
né 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

PO ČEM MUŽI TOUŽÍ
Jak vyřešit problémy po chlapsku? Stačí se společně s nejlepším kamarádem opít a v dobrodružné noci si přát, že se chcete stát ženou, protože „ženský to mají v životě mnohem jednodušší… Vstup-
né 120 Kč. Mládeži přístupný.

VENOM
… svět má dost superhrdinů! Na stříbrné plátno se řítí jeden z nejzáhadnějších, nejrozporuplnějších a nejdrsnějších anti-hrdinů filmového světa značky Marvel, mimozemský symbiont Venom. Akč-
ní dobrodružný film, uváděný v českém znění. Vstupné 100 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

JOHNNY ENGLISH ZNOVU ZASAHUJE
Jeho licence… obnovena. Jeho inteligence… omezená. Když je svět v ohrožení, vrací se na scénu Johnny English. Dokáže muž, pro kterého jsou zmatky, chyby a omyly základním pracovním nástro-
jem, obstát i v moderním světě? Rowan Atkinson v bláznivé komedii, uváděné v českém znění. Vstupné 130 Kč. Mládeži přístupný.

DÍVKA V PAVOUČÍ SÍTI
Claire Foy je dívkou, kterou muži nenávidí… aneb nový příběh Dračího tetování. Lisbeth Salanderová, kultovní postava a hlavní protagonistka slavné knižní série Milénium Stiega Larssona, se vra-
cí na plátno jako Dívka v pavoučí síti, v první adaptaci nedávno vydaného úspěšného bestselleru Davida Lagercrantze. České titulky. Vstupné 120 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

TEN, KDO TĚ MILOVAL
Lehce duchařská rodinná vánoční komedie s kriminální zápletkou, natočená podle knihy Marie Poledňákové. S humorem o amatérských detektivech, nečekané eskapádě událostí i nahodilých pe-
ripetiích… Režie Jan Pachl. Vstupné 120 Kč. Mládeži přístupný. 

GRINCH FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D A VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
Grinch je v klidu… Grinch je nenapravitelný bručoun, který nesnáší všechno a všechny a ze všeho nejvíc Vánoce. Ty by nejradši zrušil. A ve filmu, který natočili Padouši, co mají na svědomí Mimo-
ně, se o to dokonce pokusí! Rodinná animovaná komedie, jejíž součástí je krátký předfilm Žlutá je nová černá, ve kterém Mimoni zažívají strasti života za mřížemi. České znění. Vstupné 3D verze 
140 Kč. (děti 120 Kč), 2D verze 130 Kč (děti 110 Kč). Mládeži přístupný.

BOHEMIAN RHAPSODY
Hudební životopisný film, uváděný s českými titulky. Vstupné 130 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

PRINCEZNA A DRÁČEK  Od tvůrců seriálu Máša a medvěd. Animovaná rodinná komedie pro nejmenší diváky, uváděná v českém znění. Vstupné 110 Kč. Mládeži přístupný.

ZLATÝ PODRAZ 
Příběh o vášnivé lásce, basketbalu a životě ve stínu politiky. Hrají Filip Březina, Zdeněk Piškula, Patrycja Volny, Jan Hartl, Alena Mihulová, Ondřej Malý, Stanislav Majer, Simona Lewandowská, Jiří 
Roskot a další. Režie Radim Špaček. Vstupné 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

FANTASTICKÁ ZVÍŘATA: GRINDELWALDOVY ZLOČINY FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D A VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
Kdo změní budoucnost? Na konci prvního filmu KOKUSA (Kouzelnický kongres USA) zajme s pomocí Mloka Scamandera mocného černokněžníka Gellerta Grindelwalda. Ten ale splnil svou hroz-
bu, že uteče z vazby, a začal shromažďovat své stoupence. Ve snaze zmařit Grindelwaldovy plány, Albus Brumbál získá svého bývalého studenta Mloka Scamandera, který souhlasí s tím, že pomů-
že, aniž by si uvědomoval, jakému nebezpečí se tím vystavuje… Rodinné dobrodružné fantasy, natočené podle knižní předlohy J. K. Rowlingové. České znění. Vstupné 3D verze 150 Kč, 2D verze 
130 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

KDYŽ DRAKA BOLÍ HLAVA
Pohádka pro celou rodinu. Hrají Charlotta Gottová, Karel Gott, Miroslav Šimůnek, Ján Koleník, Kamila Magálová, Zuzana Mauréry, Kateřina Brožová, Miroslav Noga a mnoho dalších. Vstupné 120 Kč. 
Mládeži přístupný.

BOHEMIAN RHAPSODY
Jediné, co je pozoruhodnější než jejich muzika, je jeho příběh… Hudební životopisný film, uváděný s českými titulky. Vstupné 130 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

LOUSKÁČEK A ČTYŘI ŘÍŠE
Disney oživuje známý příběh o Louskáčkovi. Vánoční film režíruje Lasse Hallström na motivy klasické pohádky od E. T. A. Hoffmanna. Rodinný dobrodružný fantasy film, uváděný v českém znění. 
Vstupné 130 Kč (děti 110 Kč). Mládeži přístupný.

TEN, KDO TĚ MILOVAL ČR – 2018
Lehce duchařská rodinná vánoční komedie s kriminální zápletkou, natočená podle knihy Marie Poledňákové. Hrají Soňa Norisová, Pavel Řezníček, Hynek Čermák, Lukáš Vaculík, Václav Postránec-
ký a Eva Holubová. Režie Jan Pachl. Vstupné 120 Kč. Mládeži přístupný.

PO ČEM MUŽI TOUŽÍ
Jak vyřešit problémy po chlapsku? V hvězdném obsazení Anna Polívková, Jiří Langmajer, Matěj Hádek, Táňa Pauhofová, Jiří Havelka, Lenka Vlasáková, Sara Sandeva, Lucie Polišenská, Andrea Hoff-
mannová, Oldřich Navrátil, Naďa Konvalinková a další. Vstupné 120 Kč. Mládeži přístupný.

CLIMAX
Bav se a přežij – to je drogový muzikál či taneční horror Climax, který získal v Cannes pověst nejlepšího snímku režiséra Gaspara Noého, zvítězil v sekci Quinzanne des Réalisateurs a stal se jedním 
z největších překvapení celého festivalu. Zrození a smrt jsou mimořádné zážitky. Život je pomíjivé potěšení… České titulky. Vstupné 100 Kč. Mládeži do 18 let nepřístupný.

NA STOJÁKA V KINĚ
Úplně nová show, úplně nové fóry! V úplně novém exklusivním formátu 17D: 17 debilů a mikrofon. Vtipy, které jste ještě neslyšeli, fóry připravené speciálně pro tuto příležitost, témata, která če-
kala na správný moment a pohotovost komiků s rychlostí blesku a dokonale časovaných point. Účinkují Iva Pazderková, Lukáš Pavlásek, Karel Hynek, Ester Kočičková, Adéla Elbel, Richard Nedvěd, 
Daniel Čech a další. Vstupné 120 Kč. Mládeži přístupný.

CREED 2
Film o návratu do ringu, který oživí vzpomínky a znovu připomene, co dělá šampióna šampiónem. Poselství zní jasně - nezáleží na tom, jak daleko ve svém životě dojdeš, tvá minulost a tvá rodina 
bude vždy s tebou. Hrají Sylvester Stallone, Michael B. Jordan, Dolph Lundgren, Tessa Thompson a další. České titulky. Vstupné 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

TEN, KDO TĚ MILOVAL
Lehce duchařská rodinná vánoční komedie s kriminální zápletkou, natočená podle knihy Marie Poledňákové. S humorem o amatérských detektivech, nečekané eskapádě událostí i nahodilých peri-
petiích… Režie Jan Pachl. Vstupné 120 Kč. Mládeži přístupný.

PAT A MAT: ZIMNÍ RADOVÁNKY
Zimní radovánky Pata a Mata, to tu ještě nebylo! Blíží se zima a naši známí kutilové to nemohou nechat jen tak. Navíc když je „zaskočí“ sněhová nadílka, která se jim snesla na zahradu…Pro naše 
dva kutily není žádná komplikace překážkou a žádná výzva dostatečně velká. Vstupné 120 Kč. Mládeži přístupný.

MLADÍ ZABIJÁCI
Máte v telefonu choulostivé fotky? Thriller Mladí zabijáci názorně, brutálně a komicky ukazuje, co to s člověkem udělá, když se takové obrázky dostanou „ven“. Černá komedie, brutální satira, ulítlý 
horor. To všechno můžou být Mladí zabijáci, záleží na tom, jak se na film budete dívat, i na tom, jak se vůbec díváte na svět kolem sebe. České titulky. Vstupné 120 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

YETI: LEDOVÉ DOBRODRUŽSTVÍ
Připravte se: Ať je ti, jak je ti, je tady YETI! Rodinná komedie a velká zábava pro celou rodinu, uváděná v českém znění. Vstupné 110 Kč. Mládeži přístupný.

FANTASTICKÁ ZVÍŘATA: GRINDELWALDOVY ZLOČINY FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D A VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
Kdo změní budoucnost? Rodinné dobrodružné fantasy, natočené podle knižní předlohy J. K. Rowlingové. České znění. Vstupné 3D verze 150 Kč, 2D verze 130 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

ČERTÍ BRKO Mimořádná předpremiéra!
Láska prochází i peklem… Klasický rodinný pohádkový příběh, který nás zavede do městečka Pytlov, na úpatí kopce Pervidle. Vstupné 130 Kč. Mládeži přístupný.

BOHEMIAN RHAPSODY
Jediné, co je pozoruhodnější než jejich muzika, je jeho příběh… Hudební životopisný film, uváděný s českými titulky. Vstupné 130 Kč .Doporučená přístupnost: od 12 let.

DÍVKA V PAVOUČÍ SÍTI
Claire Foy je dívkou, kterou muži nenávidí… Lisbeth Salanderová, kultovní postava a hlavní protagonistka slavné knižní série Milénium Stiega Larssona, se vrací na plátno jako Dívka v pavoučí síti, 
v první adaptaci nedávno vydaného úspěšného bestselleru Davida Lagercrantze. České titulky. Vstupné 120 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný. 

ČERTÍ BRKO
Láska prochází i peklem… Klasický rodinný pohádkový příběh. Všechny lidské přestupky a nepravosti jsou pečlivě monitorovány pekelnou pobočkou. Hříchy zapisuje spravedlivě a neomylně kou-
zelné Čertí brko. Jednoho dne však přestane fungovat. Tak začíná pohádka, která svou výtvarnou koncepcí a často ironickým humorem a satirickou nadsázkou, chce navázat na nejlepší tradice čes-
ké filmové pohádky. Vstupné 130 Kč (děti 110 Kč). Mládeži přístupný.

ROBIN HOOD
„Povídá se o nějakém zbojníkovi...“ Robin (Taron Egerton), válkou zocelený bojovník, se vrací z křižáckých výprav, aby společně s svým maurským přítelem Malým Johnem (Jamie Foxx) povstal pro-
ti zkorumpované anglické vládě v moderní vzrušující akční podívané plné zběsilých bojů, epické válečné choreografie i nadčasové romantiky. České titulky. Vstupné 120 Kč. Doporučená přístup-
nost: od 12 let.

ÚTOK Z HLUBIN
Kdo ovládá oceány, ovládá celý svět… Do akce proto míří speciální útočná ponorka – Hunter Killer, která má jediný cílem – najít protivníka a zlikvidovat. Tichý zabiják, speciální jed-
notka v širokém světe pod hladinou… V hlavních rolích akčního thrilleru Gerard Butler, Gary Oldman a Michael Nyqvist. České titulky. Vstupné 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let. 

PROGRAM ALTERNATIVNÍ TVORBY KINA VESMÍR NAJDETE NA STRANĚ 19 NZ
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