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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.

NEREZ & LUCIA + 6 NaChodníku
Nerez & Lucia
Turné znovuobnovené skupiny Nerez tentokrát pod názvem NEREZ & LUCIA je tady! Koncert sestavený z písní, 
které obsahuje aktuální album Zlom a z největších hitů Nerez. Můžete se těšit na písně Kočky, Javor, Do posledního dechu, Kyti čka, Bosanoha a další.
6 NaChodníku
V roce 2006 se sourozenci Lucie a Tomáš Peterkovi rozhodli založit hudební projekt, který se bude věnovat výhradně autorskému šansonu. Oslovili proto klarineti stu a saxofonistu Petra Záleského, bubeníka Ondřeje Tučka, kontrabasistu 
Milana Poutníka a houslistu Tomáše Lhotského. Z původního záměru vytvořit jednorázový projekt vyklíčila kapela, která za 13 let působení na scéně pořídila natočit tři alba, vydat dvě básnické sbírky téměř výhradního autora svých 
textů Milana Poutníka, odehrát koncerty v Čechách, na Slovensku a v Polsku a vytvořit jedinečné hudebně dramati cké pásmo „Hodiny bijí půl“, s cimrmanologem Miloněm Čepelkou, s nímž kapelu pojí nadále hluboké přátelství. Zatí m 
poslední počin 6 NaChodníku, album „Na cestě“, vznikalo v letech 2018 a 2019 pod producentským dohledem Zdeňka Vřešťála. V nahrávacích studiích vzniklo za přispění několika dalších hostujících muzikantů zatí m poslední album, 
které 6 NaChodníku pokřtí  společně se svým producentem a kapelou Nerez.
Předprodej již probíhá                    Vstupné: 320 Kč, 300 Kč, 280 Kč

Městské divadlo Mladá Boleslav

Nikolaj Vasiljevič Gogol: REVIZOR
Režie: Štěpán Pácl
Klasická komedie o naší současnosti  z dob carského Ruska
Hrají: Milan Ligač, Petr Bucháček, Petr Mikeska, Ivana Nováčková, Lucie Končoková, Roman Teprt, Martin Hrubý a další
Jak to vypadá, když do jednoho malého města má přijet vysoký státní úředník, inkognito, aby se přesvědčil, že je vše v pořádku? Každý z obyva tel se mu snaží zalíbit, vlichoti t se. Ještě štěstí , že se dá uplácet. Úplatky toti ž vládnou světu, 
ale ne vždy se vyplatí . V Revizorovi, v režii renomovaného režiséra Štěpána Pácla, se objeví živá hudba. 
Předprodej již probíhá                    Délka: 160 minut včetně přestávky                  Vstupné: 340 Kč, 320 Kč, 300 Kč

AGILE QUINTET
Pavel Wallinger - 1. housle, Jan Vašta - 2. housle, Petr Pšenica - viola, Martin Švajda - violoncello, Michal Pokorný - kontrabas 
Program:     J.V. Stamitz: Sin fonia in G major WoIS III.                                                                L. Boccherini: Quintet in C major, op.30 č.6  „La Musica Notturna delle Strade di Madrid“
                      O. Respigni: III. Suite – Antiche Danze ed Arie per Liuto                                 A.  Dvořák: Kvintet G dur op.77
Barevný, zářivý a homogenní zvuk klasického kvarteta umocněný sameto vým hlasem kontra basu – to je deviza, kterou oplývá obsa zení smyčcového kvintetu. Agile Quintet byl založen v roce 2016 z podnětu violoncellisty Marti na Švajdy 
původně jako multi generační soubor, který se koncertně prezentoval na řadě vystoupení pro Kruhy přátel hudby po celé České republice. 
Předprodej od 20. září 2019                           Vstupné: 140 Kč, 120 Kč, 100 Kč

Divadelní společnost J. Jurištové uvádí nedělní pohádku

ČERTŮV ŠVAGR
Na motivy Boženy Němcové napsala Dana Bartůňková.
Tento dětský muzikál vás zavede za hlavním hrdinou Petrem. Zlá a vypočítavá macecha vyžene nevlastního syna z domu a všude ho posílají k čertu. Po sedmi letech se vrací na zem, kde poznává dobré i zlé.   
Předprodej od 20. září 2019          Délka: 65 minut                    Vstupné : 60 Kč

Akce se koná v přednáškovém sále

BESEDA na téma „Vojenská historie Kladského pomezí“
Strategická poloha Kladského pomezí vždy hrála důležitou roli ve vojenských plánech českých panovníků, stejně jako jejich nepřátel. Ponořme se proto do historie a připomeňme si nejdůležitější místa vojenských střetnutí  v našem 
regionu, osobnosti , které těmito místy prošly a památky, které na tyto události  upomínají. Besedovat s vámi bude historik Bc. Richard Švanda.
Předprodej vstupenek od 20. září 2019                              Vstupné: 50 Kč

KAMELOT & ROMAN HORKÝ
Koncert Romana Horkého a skupiny Kamelot v rámci turné k novému albu „Země tvých dlaní“. Skupina Kamelot nejen představí a pokřtí  nové písně, ale také zahraje své největší časem prověřené hity. 
Předprodej již probíhá                             Vstupné: 290 Kč, 270 Kč, 250 Kč 

Péče o duševní zdraví pořádá koncert s názvem

CELLA PRO DUŠI - PRAGUE CELLO QUARTET 
Klepat si na čelo nebo hrát někomu na nervy, to umíme všichni. Ale pánové z PCQ to vzali za jiný konec. Přijďte dobít energii a obohati t svou duši o nezapomenutelný zážitek na hudební vystoupen í Prague cello quartet. 
Profesionální violoncellisté Petr Špaček, Jan Zvěřina, Jan Zemen a Ivan Vokáč vás strhnou a nadchnou dokonalým provedením nejen skladeb klasických mistrů, ale také populárních fi lmových melodií nebo jazzových, popových či 
rockových hitů ve vlastní úpravě. 
Předprodej vstupenek již probíhá                                      Vstupné: 220 Kč, 200 Kč, 150 Kč 

Akce se koná v Restauraci Hotelu U Beránka v Náchodě

BLUES - JAZZOVÉ VEČERY – BOUNDAR JAZZ QUINTET
Bohdan Janeczek - saxofony, Marek Tutko - klávesové nástroje, Anna Pawłowska – kontrabas, Tomasz Dąbrowski - bicí a Štěpán Přibyl - trubka
Jazzové kombo saxofonisty Bohdana Janeczka a studentů jazzového oddělení Hudební akademie ve Vrati slavi. Repertoár tvoří autorské skladby členů souboru a vybrané jazzové standardy. Jako host vystoupí s kvartetem trumpeti sta Štěpán Přibyl.
Rezervace míst na tel.: 735 165 949 nebo na recepci hotelu.                           Vstupné: 90 Kč

Náchodská divadelní scéna

Jiří Hubač: GENERÁLKA JEHO  VELIČENSTVA
Režie: Ludmila Šmídová
Komedie o setkání poraženého Napoleona, internovaného na ostrově Svatá Helena a kurážné a neohrožené korsičanky Josefí ny Ponti ové, která si se svým krajanem přichází vyřídit své účty.
Hrají: Ludmila Šmídová, Pavel Rys, Miloš Malý, Petr Horký, Petr Neumann, Tomáš Kejzlar a Milan Urban
Hra líčí poslední období života císaře Napoleona, který po osudové porážce v bitvě u Waterloo je vězněn na ostrově Svatá Helena, kde se spolu se svými dvěma generály snaží vzdorovat neprůstřelným zákonům anglické koruny. Do této 
neutěšené situace přichází kurážná žena z lidu Josefí na Ponti ová, aby si s Napoleonem vyřídila svoje osobní účty. Svou neohrožeností  dokáže často víc, než proslulí generálové, což potvrdí i     sám Napoleon, kterému nakonec pomůže 
ke zmírnění podmínek v jeho zajetí .
Předprodej od 20. září 2019                              Vstupné: 140 Kč, 120 Kč, 100 Kč

    říjen 2019Čtvrtek 
3. října 2019 

v 19.00 hodin

Středa 
9. října 2019 

v 19.00 hodin

Čtvrtek 
10. října 2019 

v 19.00 hodin

Neděle 
13. října 2019 

v 15.00 hodin

Čtvrtek 
17. října 2019 

v 18.00 hodin

Středa 
23. října 2019 

v 19.00 hodin

Čtvrtek 
24. října 2019

v 18.00 hodin 

Pátek 
25. října 2019 

v 19.00 hodin

Středa 
30. října 2019 

v 19.00 hodin

31. října

Připravujeme 
Neděle 3. listopadu 2019 v 19.00 hodin

Předprodej vstupenek od 20. září 2019
Vstupné: 380 Kč, 360 Kč, 340 Kč

Studio Bouře Praha

Jean-Claude Islert: TEĎ NE! aneb Na tohle teď není ta pravá chvíle
Režie: Daniel Hrbek
Hrají: Michal Dlouhý, Kristýna Frejová, Barbora Jánová, David Punčochář a Kamil Halbich
Frederik je úspěšný muž. Má krásnou ženu, dobré postavení, prosperující fi rmu. Jednoho dne ale srazí autem bezdomovce a vůbec netuší, jak se tato událost 
vepíše do jeho života. Ve Frederikově životě toti ž nic není takové, jak se zdá. Miluje svou ženu? Nebo jí podvádí? Daří se jeho fi rmě? Anebo naopak? A co teprve, 
když se během jediné noci všechny pochybnosti  potkají na jednom místě, v jednom bytě…
Ne, na nic z toho teď očividně není ta pravá chvíle! Nebo ano?

Čtvrtek 7. listopadu 2019 v 19.00 hodin

Předprodej vstupenek od 20. září 2019
Vstupné: 180 Kč, 160 Kč, 140 Kč

FILHARMONIE H RADEC KRÁLOVÉ
Michal Kaňka - violoncello, Chuhei Iwasaki - dirigent
Program:  Antonín Dvořák: Koncert pro violoncello a orchestr h moll op. 104 B 191
                   Antonín Dvořák: Symfonie č. 8 G dur op. 88 B 163
                  Bedřich Smetana: Scherzo z Triumfální symfonie E dur op. 6 B 92 T 59

Středa 20. listopadu 2019 v 19.00 hodin 

Předprodej vstupenek již probíhá      
Vstupné: 570 Kč, 520 Kč, 470 Kč  

Pořádá: Hospic Anežky České v Červeném Kostelci

ONDŘEJ G. BRZOBOHATÝ
Výrazná osobnost české kulturní scény, vynikající hudebník, skladatel, textař, aranžér a také herec.
Se svou kapelou ve složení saxofon Matouš Kobylka, kytara Ondřej Fišer, basová kytara Dalibor Mucha, bicí Tomáš Kozelka vystupuje s repertoárem svých CD 
Identi ty a Universum a vlastními aranžemi coververzí světových hitů.

Středa 18. prosince 2019 v 16.30 a 19.30 hodin

Předprodej vstupenek od 7. října 2019
Vstupné: 340 Kč, 320 Kč, 300 Kč

VÁNOČNÍ KONCERT 2019 VÁCLAV HYBŠ S ORCHESTREM
Hosté posledního programu: 
Kateřina Brožová, Adéla Štěpničková, Petr Špinar, Kamila Kopčová a Josef Fečo

2. představení v rámci „ZELENÉHO“ abonmá

2. koncert ab. cyklu - skupina „K“

2. představení v rámci „MODRÉHO“ abonmá 

TAK UŽ JE TO TADY!

3. koncert ab. cyklu - skupina „K“
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Tradiční běh pro malé i velké
19. října bude odstartován již 62. ročník 
Běhu Hronov–Náchod, který tradičně po-
řádá OS ČUS Náchod. Letošní ročník při-
náší hned několik novinek, mimo jiné 
i rozšíření o dětské trasy. Jak se zrodila 
tahle myšlenka, a co všechno vůbec ob-
náší příprava a organizace takových zá-
vodů, na to jsme se zeptali atletického 
trenéra a ředitele nového dětského zá-
vodu, Aleše Žďárského.

Co nebo kdo Vás na tuto myšlenku 
přivedl?

Ten nápad vznikl asi přirozeným vý-
vojem v rámci celého běžeckého seriálu 
Primátor cup. Není to nápad můj, za ini-
ciativou je celá řada lidí podporovaných 
náchodským pivovarem Primátor, který 
v tomto ohledu vytváří skvělé podmínky 
celému seriálu běhů. Jsem moc rád, že se 
myšlenka ujala a máme tu nový, a dou-
fám, že i veselý projekt. Navíc Běh Hro-
nov–Náchod byl doposud jediným závo-
dem v rámci běžeckého seriálu Primátor 
cup, který nenabízel tratě pro děti. Připra-
vili jsme proto kratší tratě, odpovídající 
věku dětí, a pro fanoušky a podporovatele 
dětských závodníků i mnohem zajímavěj-
ší variantu s názvem „Od radnice k rad-
nici“. 
Proč právě tento originální název 
„Od radnice k radnici“?

Chceme dostat tuto novou část běhu 
Hronov-Náchod do centra města. Start 
i cíl všech dětských závodů se uskuteč-
ní přímo před radnicí. Závodníci oběhnou 
stanovený počet koleček pro jejich věko-
vou kategorii. Pouze nejmenší účastníci, 
narození v roce 2014 a mladší, vyběhnou 
na trasu svého závodu od Komerční ban-
ky a poběží podél kostela do cíle, v pod-
statě po trase hlavního závodu dospělých.
Můžete prozradit už teď, jak dlouhé 
jsou trasy a kudy povedou?

Samozřejmě. Třeba po odkrytí toho-
to „tajemství“ oslovíme další účastníky 
a my budeme svědky zrodu nové atletic-
ké hvězdičky (smích). Dětské trasy jsme 
rozdělili dle věkových kategorií na čtyři 
skupiny, ti nejmenší poběží 150 m s rodi-
či „za ruku“. Startovat se bude v prostoru 
před radnicí, poběží se podél pošty k re-
stauraci Tunel, odtamtud se zabočí vpravo 
do horní části náměstí, kde se závodníci 
opět točí vpravo a vydají se podél Hotelu 
U Beránka až ke staré radnici, z náměs-
tí vybíhají od Restaurace U Slovana ulicí 
Weyrovou až na křižovatku s ulicí Hraše-
ho, zde opět vpravo a Hrašeho ulicí na roh 
k prodejně květin, zde opět vpravo do uli-
ce Palackého pomyslnou „cílovou rovin-
kou“ na náměstí. 
Každý závod s sebou přináší i různá 
omezení či bezpečnostní opatření. 
Jaký je ten váš správný pořadatelský 
recept na hladký průběh závodů?

Každou akci můžeme naplánovat do po-
sledního detailu, ovšem vždy musíme být 
připraveni na nečekané. Stejně tomu bude 
i v případě dětských závodů, které do jisté 
míry omezí prostor na náměstí a v okol-
ních ulicích. Bezpečnost závodníků je pro 
nás na prvním místě, proto budou v uli-
cích Palackého, Hrašeho a Weyrova in-
stalovány bariéry pro omezení dopravy 
i stání fanoušků. Tímto chceme poprosit 
občany a návštěvníky o pochopení a re-
spektování vymezeného prostoru. Na ná-
městí u kostela směrem k budově pošty 
bude umístěno pódium, kde budou slav-
nostně vyhlašovány výsledky. V prostran-
ství u kašny bude i malý sportovní trh, 
kde si bude možné prohlédnout, případ-
ně vyzkoušet běžecké boty, oblečení a dal-
ší vybavení pro běžce. Nezapomněli jsme 
ani na občerstvení.
A nejoblíbenější téma 
– budou i medaile?

V každé dětské kategorii bude bezpro-
středně po doběhnutí závodu probíhat 
slavnostní dekorování nejlepších tří běž-
ců, pro které jsou připraveny velmi pove-
dené originální medaile (viz foto) a drob-
né věcné ceny.
Zaujala nás Soutěž dětských týmů 
– Buďte jeden tým. Můžete nám sdělit 
podrobnosti?

Jedná se v podstatě o motivační pr-
vek, kde jsme, kromě závodů jednotlivců 
ve vypsaných kategoriích, zařadili i mož-
nost soutěže v týmu, která má jednodu-
ché pravidlo. Školy, sportovní kluby nebo 
firmy, které budou mít v cíli žákovských 
závodů (mimo závodu „za ruku“) nejví-
ce dětských závodníků, získají od part-
nera projektu, firmy Mizuno, poukázky 
na odběr sportovního vybavení v hodnotě 
20.000 Kč za 1. místo, 12.000 Kč za 2. mís-
to a 8.000 Kč za umístění na 3. místě.
Doneslo se nám, že Běh Hronov–
Náchod se vrací k původní trase 
závodu. Co vás k tomu vedlo?

Pořadatel, kterým je OS ČUS, resp. tým 
pod vedením paní Hany Kopecké, v mi-
nulých letech musel s trasou ustoupit 
dopravním omezením při rekonstrukci 
průtahu Náchodem. I přes počáteční ne-
gativní reakce z řad závodníků na změny 
trasy, pořadatelé vždy apelovali na bez-
pečnost závodníků. Já osobně jsem pat-
řil mezi ty, kteří hodně myšlenku návratu 
na původní – historickou trať podporo-
vali. V letošním roce se naše tajné přání 
stává konečně skutečností a start závo-
du proběhne klasicky na náměstí v Hro-
nově s cílem dle původní trasy, jak si ji 
všichni pamětníci a „matadoři“ závodu 
Hronov-Náchod pamatují, na Masaryko-
vě náměstí v Náchodě. Délka trasy se tedy 
vrací na původních 8 850 m.

Děkujeme za rozhovor.

Tradiční běh pro malé i velké ......................1
Zprávy z radnice .......................................2–3
Kronika, Bílá pastelka, 
Prague Cello Quartet ....................................4
Občanská poradna, Komorní hudba ..........5
Výročí, nová kniha .......................................6
Z historie .......................................................7
Svoz odpadů, revitalizace bývalé Tepny ....8
Den čisté mobility .........................................9
Inzerce ............................................. 10, 15, 23
Školy....................................................... 11–14
Pozvánky ......................................... 15–17, 20
Amag, Kladské pomezí .............................. 18
Víceúčelové hřiště Hamra .......................... 19
Rozhovor .....................................................21
Galerie, Za sportem na náměstí ...............22
Běh Hronov-Náchod ...................................23
Sport ............................................................24
Muzeum, zámek, fotbal .............................25
Pohotovost, Déčko, loutkáři ......................26
Církve, Harmonie 2 ....................................27
Knihovna .....................................................28



2 NÁCHODSKÝ ZPRAVODAJZPRÁVY Z RADNICE

Zprávy 
z radnice
Rada města 
Náchoda 2. 9. 2019
Jednání rady města se zúčast-
nilo všech devět radních.Čísel-
ný popis u zprávy představu-
je poměr hlasů při hlasování PRO – PROTI 
– ZDRŽEL SE.
Parkovací místo 
pro držitele průkazu ZTP 9-0-0

 RM souhlasila s přidělením již zřízené-
ho vyhrazeného parkovacího místa drži-
teli ZTP průkazu na parkovišti v ulici Bě-
loveská, za domem č.p. 1593, na pozemku 
p.p.č. 778/1 v k. ú. Náchod, jehož vlastní-
kem je město Náchod.
Označení nových vrtů jmény 
dle ankety občanů 9-0-0

 RM schválila zadání výroby nerezových 
označení vrtů u MgA. Pauliny Skavové.
Smlouva o podružném odběru vody 
přes stávající odběrné místo 8-1-0

 RM souhlasila se smlouvou o podruž-
ném odběru vody přes stávající odběrné 
místo, které je na pozemku st. p. č. 403/4 
v k. ú. Náchod, jehož vlastníkem je Město 
Náchod, uzavřenou mezi Městem Nácho-
dem a panem Leošem Malíkem.
Opravy herních prvků na dětských 
hřištích v Náchodě 9-0-0

 RM souhlasila s dílčí servisní opravou 
herních prvků na hřištích a sportovištích 
v majetku Města Náchod. Servisní opravy 
provede firma B plus P s.r.o., Červený Kos-
telec, za cenu 47.823 Kč bez DPH na zákla-
dě objednávky.
Oprava pěšiny – chodníku z ulice 
Sokolská do ulice Krkonošská 9-0-0

 RM souhlasila s opravou pěšiny – chod-
níku na pozemku p. č. 1946/2 z důvodu 
zpevnění a odvodnění chodníku polože-
ním zatravňovacích desek a pověřila od-
bor investic a rozvoje města provedením 
poptávkového řízení na tuto akci.
Nákup závěsných květinových kaskád 
na Karlovo náměstí  9-0-0

 RM souhlasila, aby město Náchod na-
koupilo 18 kusů kaskádových tříposcho-
ďových květníkových konstrukcí.
Snížení energetické náročnosti veřejné-
ho osvětlení – EFEKT 2019  9-0-0

 RM schválila uzavření Dodatku č. 1 
v předloženém znění ke smlouvě o dílo 
IRM/557/2019 na akci „Snížení energetic-
ké náročnosti VO Náchod – EFEKT2019“ 
realizovanou v rámci stejnojmenného 
projektu financovaného z dotace ze stát-
ního rozpočtu v rámci Státního programu 
na podporu úspor energie na období 2017-
2021 Program EFEKT 2019 se zhotovite-
lem Technické služby Náchod s.r.o.
Žádost o slevy z pronájmu Městského 
divadla Dr. J. Čížka 8-0-1

 RM schválila slevu z pronájmu Městské-
ho divadla Dr. J. Čížka v Náchodě ve výši 
9000 Kč pro organizaci EDUMED s.r.o. 

na akci „Náchodské mezioborové dny“, 
která se uskuteční ve dnech 16. a 17. 10. 
2019.

 RM zamítla slevu z pronájmu Městské-
ho divadla Dr. J. Čížka v Náchodě pro orga-
nizaci Péče o duševní zdraví, z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu 
města Náchoda 9-0-0

 RM schválila Smlouvu o poskytnutí do-
tace z rozpočtu města Náchoda na částku 
5 tis. Kč pro Sbor dobrovolných hasičů Jiz-
bice na uspořádání oslav 60 let hasičské 
zbrojnice na Jizbici.
Kancelář odboru kultury, 
sportu a cestovního ruchu 
v přízemí radnice 9-00

 RM vzala na vědomí informace o pro-
blému se zápachem z kouře způsobeného 
požárem při rekonstrukci kanceláře od-
boru kultury, sportu a cestovního ruchu 
a schválila přestěhování třech pracovní-
ků odboru do budovy Městského divadla 
Dr. J. Čížka.

 RM pověřila odbor investic a rozvoje 
města stanovením postupu k odstraně-
ní zápachu z kouře a jiného případného 
negativního vlivu na zdraví zaměstnan-
ců MěÚ v kanceláři odboru kultury, spor-
tu a cestovního ruchu v přízemí radnice, 
a aby vešel v jednání firmou zajišťující re-
konstrukci této kanceláře za účelem od-
stranění těchto problémů.
Zajištění zadávacího řízení na veřejnou 
zakázku s názvem „Sběrný dvůr v Ná-
chodě“ 9-0-0

 RM schválila změnu termínu pro zahá-
jení zadávacího řízení k objednávce číslo 
618/2019 na externí administraci zadáva-
cího řízení na zhotovitele stavby „Sběrný 
dvůr v Náchodě" uzavřené se společnos-
tí DABONA s.r.o., Sokolovská 682, 516 01 
Rychnov nad Kněžnou.
Veřejné osvětlení 
v lokalitě „Třešinky“ 9-0-0

 RM schválila cenovou nabídku na pro-
vedení veřejného osvětlení v lokalitě „Tře-
šinky“ společnosti ELEKTROIN spol. s r.o., 
Náchod, a souhlasila s uzavřením objed-
návky.

Rada města Náchoda 5. 9. 2019
Jednání rady města se zúčastnilo osm rad-
ních, jeden byl omluven.
Zajištění financování projektu „Přeshra-
niční mezigenerační integrace“ podpo-
řeného z CZ-PL programu INTERREG V-A 
 8-0-0

 RM schválila výzvu pro podání nabídky 
na „Pořádání akademie JUS“ a souhlasila 
s případným dodatečným zapracováním 
připomínek do výzvy vzešlých od posky-
tovatele dotace.

 RM ustanovila komisi pro otevírání obá-
lek a posouzení a hodnocení nabídek pro 
zakázku „Pořádání akademie JUS“ ve slo-
žení Ing. Pavla Maršíková, Roman Toušek, 
Sabina Matoulková (náhradníci: Ing. Ro-
mana Pichová, Iveta Hánová, Bc. Ka-
mil Krunka) s tím, že komise je usnáše-

níschopná pouze za předpokladu, že je 
zajištěna nadpoloviční účast členů na da-
ném jednání.
Sanace střešní konstrukce kolonády 
– Malé lázně Běloves 8-0-0
• RM schválila pořadí předložených na-
bídek na veřejnou zakázku „Sanace střeš-
ní konstrukce kolonády – Malé lázně Bělo-
ves.“ a schválila uzavření smlouvy o dílo 
s účastníkem na 1. místě – firmou Beton-
servis s.r.o., Praha 8 – Karlín.
Oprava slaboproudých rozvodů 
– Malé lázně Běloves 8-0-0

 RM schválila pořadí předložených na-
bídek na veřejnou zakázku „Oprava sla-
boproudých rozvodů – Malé lázně Bělo-
ves.“ a schválila uzavření smlouvy o dílo 
s účastníkem na 1. místě – firmou Prům-
stav Náchod s.r.o.
Oprava silnoproudých rozvodů 
– Malé lázně Běloves

 RM schválila pořadí předložených na-
bídek na veřejnou zakázku „Oprava sil-
noproudých rozvodů – Malé lázně Bělo-
ves.“ a schválila uzavření smlouvy o dílo 
v předloženém znění s účastníkem na  
1. místě – firmou Průmstav Náchod s.r.o.

Rada města Náchoda 16. 9. 2019
Jednání rady města se zúčastnilo osm rad-
ních, jeden byl omluven.
Majetkoprávní úkony obce

 RM schválila uzavření dodatku č. 1 k ná-
jemní smlouvě se Správou železniční do-
pravní cesty, státní organizace, na pro-
nájem části pozemkové parcely č. 2067/1 
o výměře 624 m2 za účelem zřízení láv-
ky pro pěší nad železniční tratí (propoje-
ní ulici Za Tratí a Na Letné). 8-0-0

 RM schválila dohodu o ukončení smlou-
vy o výpůjčce se spolkem Konfederace po-
litických vězňů České republiky. Smlouva 
na bezplatné užívání nebytového prosto-
ru místnosti č. 250 v domě čp. 1759 v ulici 
Pražská bude ukončena dohodou k 30. 9. 
2019 podle článku VIII. odst. 1. smlouvy 
o výpůjčce. 8-0-0

 RM schválila uzavření smlouvy o vý-
půjčce s příspěvkovou organizací Správa 
silnic Královéhradeckého kraje. Smlouva 
se týká bezplatného dočasného užívání 
části pozemkové parcely č. 435/1 o výmě-
ře 176 m2 v katastrálním území Babí u Ná-
choda, za účelem výstavby chodníku po-
dél krajské silnice III/3034. Smlouva bude 
uzavřena na dobu určitou, tj. od uzavře-
ní této smlouvy, kdy městu Náchodu vzni-
ká právo užívat část pozemku, až do doby 
uskutečnění převodu pozemkové parce-
ly do vlastnictví města Náchoda, tzn., že 
končí dnem doručení pravomocného roz-
hodnutí Katastrálního úřadu pro Králo-
véhradecký kraj, Katastrální pracoviště 
v Náchodě o povolení vkladu do katastru 
nemovitostí. 8-0-0
MěSSS Marie – nákup vozidla VW 
CADDY 8-0-0

 RM schválila nákup vozidla VW Cad-
dy pro MěSSS Marie z vlastních pro-
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středků organizace (fond investic) a sou-
časně schválila převod potřebné částky 
368.000 Kč z fondu rezerv a rozvoje MěSSS 
Marie do fondu investic.
Dodávka a montáž elektroinstalace a ří-
dícího systému pro úpravnu přírodní lé-
čivé minerální vody ze zdrojů HJ1005 
a HJ1006 v Bělovsi 8-0-0

 RM souhlasila s cenovou nabídkou 
na akci dodávka a montáž elektroinstala-
ce a řídícího systému pro úpravnu přírod-
ní léčivé minerální vody ze zdrojů HJ1005 
a HJ1006 v Bělovsi firmě RYBA Elektro Pra-
ha, s. r. o., Plzeň.
Odkanalizování oblastí ulic V Úvozu  
a Pod Vyhlídkou, Náchod – I. etapa  8-0-0

 RM schválila uzavření Smlouvy o pod-
mínkách zajištění užívání silničního po-
zemku (pozemkové parcely vozovky sil-
nice III/28526, Bartoňova ul. v Náchodě) 
ke stavební činnosti po dobu stavby „Od-
kanalizování oblastí ulic V Úvozu a Pod 
Vyhlídkou, Náchod – I. Etapa“ s příspěv-
kovou organizací Správa silnic Králové-
hradeckého kraje vykonávající vlastnická 
práva Královéhradeckého kraje.
Parkovací stání u čp. 1845 
Zámecká ul. Náchod 8-0-0

 RM schválila vystavení objednávky 
na zpracování projektové dokumenta-
ce k vydání územního souhlasu na akci 
„Parkovací stání u čp. 1845 Zámecká ul. 
Náchod“ projektantovi p. Miloslavu Kuče-
rovi, Hradec Králové.
Dešťová kanalizace 
ul. Za Kapličkou 8-0-0

 RM souhlasila s cenovou nabídkou 
a s vystavením objednávky pro společ-
nost BEZEDOS s.r.o., Velké Poříčí, na pro-
vedení stavby dešťové kanalizace v ulici 
Za Kapličkou.
Zefektivnění činností a služeb 
ve veřejné správě v Náchodě 8-0-0

 RM schválila tyto pasporty vytvořené 
v rámci projektu „Zefektivnění činnos-
tí a služeb ve veřejné správě v Náchodě“ 
spolufinancovaného z Operačního pro-
gramu Zaměstnanost: Pasport místních 
komunikací a dopravního značení, Pa-
sport zeleně a Pasport veřejného osvětle-
ní a mobiliáře.
Zápis ze zasedání 
finančního výboru 8-0-0

 RM vzala na vědomí zápis z jednání Fi-
nančního výboru konaného 9. 9. 2019.
Žádost Základní školy, Náchod, Pavlišov-
ská 55 o souhlas s přijetím účelově urče-
ného finančního daru 8-0-0

 RM souhlasila s přijetím účelově urče-
ného finančního daru Základní škole, Ná-
chod, Pavlišovská 55 od společnosti WO-
MEN FOR WOMEN, o.p.s. v celkové výši 
4508 Kč v rámci projektu Obědy pro děti.
Převod majetku MŠ Vančurova 
na město Náchod 8-0-0

 RM schválila převedení neupotřebitel-
ného majetku z Mateřské školy, Náchod, 
Vančurova 1345 v pořizovací hodnotě 
138 251,50 Kč do majetku Města Náchod.

Změna tajemníka sociální komise 8-0-0 
 RM odvolala z funkce tajemníka komi-

se Mgr. Marcelu Šťastnou a jmenovala ta-
jemníkem sociální komise Mgr. Kateřinu 
Tylšovou od 20. 9. 2019.
Senior taxi v Náchodě – změna názvu 
a úprava povinností dle GDPR 8-0-0

 RM schválila změnu názvu Senior taxi 
na Městská doprava seniorů Náchod.

 RM schválila uzavření Dodatku č. 1 
ke smlouvě, kterým se název služby mění 
ze Senior taxi na Městská doprava seniorů 
Náchod a mění ustanovení smlouvy vzta-
hující se k povinnostem ohledně zpraco-
vání osobních údajů.
Nákup parkovacích dorazů 8-0-0

 RM souhlasila s nákupem 30 ks parko-
vacích dorazů. Parkovací dorazy dodá fir-
ma B2B Partner s.r.o., Ostrava, za cenu 
31.265,19Kč včetně 21 % DPH.

bude hradit náklady na energie a služby 
s výpůjčkou spojených.
Záštita města nad akcí CVVZ 2019 8-0-0

 RM schválila udělení záštity nad akcí 
Celostátní vzájemná výměna zkušeností 
2019 pořádanou paní Ing. Ludmilou Po-
hankovou, Radou dětí a mládeže Králové-
hradeckého kraje a Občanským spolkem 
JAK ve dnech 15. a 16. 11. 2019 v Náchodě.
Vybavení pro zimní 
stadion Náchod 8-0-0

 RM schválila nákup nových manti-
nelů pro Zimní stadion Náchod ve výši 
23 150 Kč včetně DPH.
Žádost o prodloužení 
nočního klidu 8-0-0

 RM souhlasila s prodloužením nočního 
klidu, resp. s výjimkou z doby nočního kli-
du, dne 15. 8. 2020 dle žádosti pana Leoše 
Malíka a uložila tajemnici MěÚ zpracovat 
a předložit do Zastupitelstva města Ná-
choda dne 9. 12. 2019 úpravu Obecně zá-
vazné vyhlášky č. 1/2017.
Výsledek místního šetření 
ohledně podané petice občanů 
ul. Pod Lipím  8-0-0

 RM souhlasila se změnou dodatkové ta-
bulky a s navýšením počtu příměstských 
částí ve znění „Mimo dopravní obslu-
hu ulice Pod Lipím a obyvatel Lipí, Jizbi-
ce a Dobrošov“ případně jiného znění do-
datkové tabulky a s umístěním ostatních 
avizačních dopravních značek.
Oprava chodníku Plhovská ulice 8-0-0

 RM souhlasila s cenovou nabídkou 
a schvaluje uzavření objednávky pro spo-
lečnost Vše pro stavby, Náchod na prove-
dení opravy chodníku Plhovská ulice.
Přípojka splaškové kanalizace – pro sa-
nitární buňku na víceúčelovém hřišti 
Hamra 8-0-0

 RM souhlasila s cenovou nabídkou a vy-
stavením objednávky zhotoviteli SILVAG-
RO s.r.o., Zábrodí, na realizaci přípojky 
splaškové kanalizace pro sanitární buň-
ku na víceúčelovém hřišti Hamra.
MŠ Myslbekova – projektová dokumen-
tace – hlavní rozvod vody 8-0-0

 RM souhlasila s cenovou nabídkou 
a schválila uzavření objednávky pro pana 
Ing. Jiřího Litoše, Náchod.
Žádost o čerpání 
fondu rezerv a rozvoje 8-0-0

 RM schválila čerpání fondu rezerv a roz-
voje v celkové výši 33.000 Kč a převod této 
částky do rozpočtu příspěvkové organi-
zace Mateřská škola Náchod, Havlíčkova 
1848. Finanční prostředky budou použi-
ty na posílení rozpočtu a nákup 5 ks su-
šáků na obuv.
Studie skatepark Náchod 8-0-0

 RM souhlasila s nabídkou firmy Mystic 
Constructions s.r.o. a schválila uzavření 
objednávky na studii skatepark.

Rozšíření veřejného osvětlení 
na Mánesově nábřeží v Náchodě 8-0-0

 RM souhlasila s rozšířením veřejné-
ho osvětlení na Mánesově nábřeží v Ná-
chodě. Rozšíření veřejného osvětlení pro-
vedou Technické služby Náchod s.r.o. 
za cenu 17.436,40Kč včetně DPH.
Oprava herního prvku na dětském 
hřišti v Náchodě, Branka 
– vahadlová houpačka 8-0-0

 RM souhlasila s výměnou vahadlové 
houpačky na dětském hřišti na sídlišti 
Branka. Výměnu provede firma B plus P 
s.r.o., Červený Kostelec, za cenu 21.722 Kč 
včetně DPH.
Smlouva o výpůjčce prostor 
pro kancelář odboru kultury, 
sportu a cest. ruchu 8-0-0

 RM schválila smlouvu o výpůjčce se 
společností BERÁNEK Náchod a.s. Smlou-
vou se přenechávají do bezplatného uží-
vání nebytové prostory v 5. nadzemním 
podlaží budovy Masarykovo náměstí čp. 
74 v Náchodě, a to kancelář č. 426 o vý-
měře 17,7 m2, kancelář č. 427 o výměře 
15,9 m2, kancelář č. 429 o výměře 19,2 m2 
a místnost č. 428 před výtahem o výmě-
ře 5 m2, za účelem využití pro kancelář-
skou činnost zaměstnanců města Ná-
choda a jejich klientům. Celková výměra 
nebytových prostorů činí 57,8 m2. Smlou-
va se uzavírá na dobu neurčitou s účin-
ností ode dne 17.  9. 2019, případně dnem 
uveřejnění smlouvy v registru smluv, na-
stane-li tento den později. Město Náchod 
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V srpnu 2019 se narodilo:
8 náchodských občánků
V srpnu 2019 byli oddáni:
 2. 8. Břetislav Stejskal, Hronov
  Alena Čiháková, Hronov
 3. 8. Martin Trudič, Náchod
  Michaela Kmínková, N. M. n. M.
 17. 8. Milan Šára, Náchod
  Stephanie Casuga, Itálie
  Miroslav Zachovalý, Rohatec
  Alžběta Jirásková, Čes. Čermná
 24. 8. Josef Klinkovský, Velké Poříčí
  Malgorzata Anna Muzyka, PL 
31. 8. Radek Tláskal, Náchod
  Lenka Roubalová, Náchod

Krátká vzpomínka na zesnulé s přispě-
ním pěveckého spolku HRON a slovem 
Aleše Fetterse proběhne v sobotu 2. lis-
topadu 2019 v 17 hodin v kostele sv. Jana 
Křtitele na hřbitově v Náchodě. 

Přijďte zapálit svíčku a společně si při-
pomenout naše předky.

Vzpomínka na zesnulé

Chtěli bychom touto cestou moc podě-
kovat náchodské zastupitelce Petře Ba-
šové, která neodmítla žádost stát se naší 
oddávající. Svatební projev byl milý, do-
jemný a upřímný. Nikdo ze svatebních 
hostů by neřekl, že slečna Bašová měla 
v tento náš významný den premiéru. Bylo 
nám velkou ctí být jejím prvním šťastným 
oddaným novomanželským párem.    S&L

Poděkování

Předposlední sobotní odpoledne v srp-
nu patřilo na Jizbici především dětem. Ve-
dení Sportovního klubu a dětské skupi-
ny Aktiváček uspořádalo pro místní děti 
a jejich rodiče odpoledne plné her, soutě-
ží a zábavy. Program spojený s občerstve-
ním se odehrával od 14 hodin na místním 
hřišti. Nejenže děti chodily na chůdách, 
skákaly v pytli, absolvovaly překážko-
vou dráhu, střílely ze vzduchovky na cíl 
a měly možnost se projet na koních, ale 
ty samé disciplíny plnili za ztížených pod-
mínek i jejich rodiče. Chvílemi to byla za-
jímavá a hlavně veselá podívaná. Všichni 

Loučení s prázdninami na Jizbici
se společně bavili. Nejen to bylo hlavním 
cílem organizátorů. Děti i rodiče společně 
zavzpomínali na zážitky prožité o prázd-
ninách a naplánovali další akce, které nás 
na Jizbici čekají. Hned na konci září jsme 
oslavili posvícení a 120 let od založení jiz-
bické kaple, v říjnu uspořádáme Drakiá-
du, v listopadu proběhne u příležitosti 
Dne laskavosti společný podvečer dětí se 
seniory a na začátku prosince k nám za-
vítá Mikuláš i s čertem. Děkujeme organi-
zátorům za zdařilou akci a už nyní se tě-
šíme na příští milá setkání.              

B. Majerová – kronikářka obce

Klepat si na čelo, nebo hrát někomu 
na nervy, to umíme všichni. Ale páno-
vé z Prague Cello Quartet to vzali za jiný 
konec a rozhodli se na cella zaklepat pro 
dobrou věc. A tak v ás srdečně zveme 
na benefiční koncert Cella pro duši, který 
se uskuteční 24. října od 18 hodin v Měst-
ském divadle Dr. Josefa Čížka. 

Přijďte dobít energii a obohatit svou 
duši o nezapomenutelný zážitek. Profesi-
onální violoncellisté Petr Špaček, Jan Zvě-
řina, Jan Zemen a Ivan Vokáč vás strhnou 
a nadchnou dokonalým provedením ne-
jen skladeb klasických mistrů, ale také 
populárních filmových melodií nebo ja-
zzových, popových či rockových hitů 
ve vlastní úpravě. Z vystoupení originál-
ního kvarteta vítězů mnoha světových 
soutěží a sólistů předních českých orches-
trů vám pookřeje srdce a spadne čelist. 

Koncert se koná v rámci festivalu Týd-
ny pro duševní zdraví, který má za cíl in-
formovat o problematice duševního one-
mocnění a prevenci, zároveň vyvracet 
mýty a předsudky spjaté s tímto one-
mocněním. Akci pořádá nezisková orga-
nizace Péče o duševní zdraví, která na Ná-
chodsku a Broumovsku poskytuje sociální 
služby lidem s duševním onemocněním. 

Vstupenky v cenovém rozpětí 120–
220 Kč můžete zakoupit online přes re-
zervační systém Beránku či v Městském 

PRAGUE CELLO QUARTET 
zahraje na podporu 
dobré věci

informačním centru v Náchodě, Hrono-
vě, Novém Městě n. M., Červeném Kostelci 
a České Skalici. Návštěvou koncertu pod-
poříte dobrou věc – boj proti stigmatiza-
ci lidí s duševním onemocněním. 

Více o všech akcích festivalu Týdny pro 
duševní zdraví naleznete na www.pdz.cz 
či FB.com/Tydny.pro.dusevni.zdravi

Veřejná sbírka Bílá pastelka, jejíž vý-
těžek jde na aktivity podporující samo-
statný život nevidomých, se letos koná 
16. října. V tento den můžete v ulicích 
města Náchoda potkat dobrovolníky 
v bílých tričkách, kteří vás za příspěvek 
30 Kč do kasičky odmění symbolickou bí-
lou pastelkou. Sbírka se letos koná již dva-
cátým rokem, a to téměř po celé repub-
lice. Přispět je možné i bezhotovostně, 
a to prostřednictvím QR kódu umístěné-
ho na pokladničce. Svým darem podpoříte 
například výcvik vodicích psů, sociálně-
právní poradenství pro nevidomé, výuku 
práce s náročnými kompenzačními po-
můckami, vydávání časopisů v Braillově 
písmu či zvukové podobě a další speciál-
ní služby pro zrakově postižené. Za všech-
ny dary předem děkujeme. 

Sjednocená organizace nevidomých 
a slabozrakých

Bílá pastelka 
pomůže nevidomým
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Komorní hudba zve…
Na říjnovém koncertu KHN vystoupí 
smyčcový kvintet ve složení dvoje hous-
le, viola, violoncello a kontrabas s pro-
klamovanou zásadou – barevný, zářivý 
a homogenní zvuk klasického kvarteta 
umocněný sametovým hlasem kontra-
basu. Agile Quintet byl založen v roce 
2016 z podnětu violoncellisty Martina 
Švajdy, který je jeho uměleckým vedou-
cím, a přehlédneme-li umělecké životo-

pisy členů, musíme uznat, že slovo „agile“ v názvu souboru je 
skutečně případné. Seznam uměleckých angažmá a získaných 
cen jednotlivých brněnských hudebníků i nejrůznějších uskupe-
ní, v nichž působí, je úctyhodný. Koncert souboru Agile Quintet, 
který budeme mít možnost ve čtvrtek 10. října 2019 v Beránku 
slyšet, je kromě vyzrálého hudebního projevu prostoupen nad-
šením a radostí ze společného muzicírování a věřím, že část té 
radosti se přenese i na posluchače.      

Za výbor KHN Lydia Baštecká

S příchodem nového školní-
ho roku bychom vám rádi zno-
vu připomněli, jaké služby Ob-
čanská poradna poskytuje. 

Naším cílem je poskytovat 
odborné sociální poradenství 
lidem, kteří se ocitli v tíživé 
životní a sociální situaci nebo 

jim tato situace hrozí. Jde především o poradenství související 
s problémy, které musí občan často řešit, např. zadlužení, potíže 
se zaměstnavatelem, rodinné neshody (rozvod, výživné), spory 
s pronajímatelem nebo nájemcem bytu, problémy týkající se spo-
třebitelství (reklamace, odstoupení od smlouvy, prodejní podvo-
dy aj.). Našim klientům pomáháme získat potřebné informace 
a dovednosti pro dosažení jejich práv. 

Nejsme advokátní poradnou, nepracují u nás advokáti, nemů-
žeme vás zastupovat u soudu, ani vám sepisovat listiny a smlou-
vy. Poskytneme vám právní radu, informaci a podpoříme vás při 
sepsání návrhů, smluv apod. Pro zkvalitnění služby využíváme 
objednávkový systém.

Dále bychom vás rádi pozvali na přednášku „Novela Insol-
venčního zákona“, která proběhne v rámci Týdne vzdělávání 
dospělých a uskuteční se v budově náchodského Úřadu práce, 
a to ve středu 13. 11. 2019 od 10.00 hod. Přednáška je ZDARMA.

Pokud hledáte pomoc při řešení vašich problémů, a nevíte 
na koho se obrátit, kontaktujte nás na tel. 734 370 960. Pora-
denství je poskytováno bezplatně. Poradna sídlí v ulici Weyro-
va 3 (vedle restaurace Slovan), v prvním patře. V případě dotazů 
nás můžete kontaktovat také e-mailem: opnachod@ops.cz. Další 
informace o službě naleznete na www.ops.cz. 

Poradna je pro vás otevřena od pondělí do čtvrtka v časech: 
Po 9–18 h; Út, St 9–15 h; Čt 9–17, (polední přestávka 12–12,30 h).

Mgr. Barbora Thérová

Občanská poradna je tu pro vás

V sobotu 14. září 2019 to bylo přesně 82 let, kdy zemřel prv-
ní československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk (7. 3. 1850  
v Hodoníně – 14. 9. 1937 v Lánech). Místostarostové Jan Čtvr-
tečka a Pavla Maršíková společně se zástupci místní organizace 
Konfederace politických vězňů uctili jeho památku v pátek 13. 9. 
položením květiny u busty T.G.M., která zdobí průčelí náchodské 
radnice od loňských oslav 100 let výročí republiky.

TGM a Náchod
T. G. Masaryk navštívil Náchodsko v letech 1901 a 1904, přednášel 

na náchodské reálce v rámci letních univerzitních kurzů. Oblíbil si 
naše město i okolní region natolik, že zvažoval, že bude v roce 1907 
kandidovat právě za Náchodsko do Říšské rady. Jako prezident Čes-
koslovenska navštívil oficiálně Náchod v roce 1926. 

Uctění památky T. G. Masaryka 
u příležitosti výročí jeho úmrtí
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Říjnová výročí
1. října 1899 zahájilo svou činnost „c. k. 
okresní hejtmanství v Náchodě a sice 
v domě č. 65 na náměstí v Náchodě, kam 
tím dnem počínaje veškerá politická po-
dání toho nového okresu se týkající za-
sílati dlužno“. Do té doby patřil Náchod 
s okolím do politického okresu novo-
městského.
1. října 1894 zemřel červenokostelecký 
rodák, malíř zejména chrámových ob-
razů Gustav Vacek. Je autorem dívčího 
portrétu, který patrně zobrazuje mladič-
kou Boženu Němcovou, s níž se v době 
jejího nedlouhého pobytu v Červeném 
Kostelci patrně znal.
7. října 1864 se narodil spisovatel a sběra-
tel folkloru Josef Štefan Kubín. Na počát-
ku 20. století zaznamenal lidová vyprávění 
a písně z vesnic Českého koutku Kladska, 
kde tehdy ještě běžně zněla čeština. 
10. října 1904 se v Náchodě narodil ar-
chitekt doc. Ing. Adolf Erben, CSc. 
11. října 1424 zemřel nejslavnější český 
vojevůdce Jan Žižka z Trocnova. Jeho 
posezení u kamenného stolu na zámec-
kém úbočí patří jen do pověsti, stejně 
jako jeho účast při dobývání hradu Vlči-
nec u Police nad Metují.
12. října 1684 zemřel Carlo Lurago, ital-
ský architekt, který se podílel na barok-
ní přestavbě náchodského zámku.
14. října 1894 se narodil Karel Plicka, 
učitel, folklorista a umělecký fotograf, 
který působil i v našem okolí. Učil v Úpi-
ci a Novém Městě n. Met.
20. října 1924 se narodil malíř Vladimír 
Tesař, mj. ilustrátor Babičky nebo Hala-
sovy sbírky Naše paní Božena Němcová. 
Při přípravě ilustrací pobýval u Oldřicha 
Hlavsy na Plhově.
 23. října 1854 se narodil učitel a spi-
sovatel Stanislav Řehák – Kamenický. 
Ve svých prózách pro mládež se inspi-
roval rodným krajem, krátce byl i sbor-
mistrem Hronu, pro nějž napsal Hronův 
pochod.
27. října 1949 zemřel básník František 
Halas, s nímž se mohli Náchodští setkat 
v Beránku při besedách 16. listopadu 
1935 a 24. října 1936.
27. října 1994 zemřel učitel Josef Štok, 
spolutvůrce náchodského kulturního ži-
vota. Byl jak dobrý hudebník, tak i zpě-
vák, dlouholetý aktivní člen Hronu. 
V kostele sv. Vavřince řídil chrámovou 
hudbu i zpěv. To spolu s jeho nábožen-
ským přesvědčením bylo důvodem, proč 
mu komunistický režim zakázal vykoná-
vat učitelské povolání. 
28. října 1989 zemřel jeho mladší bratr, 
učitel a dirigent Jan Štok.
30. října 1949 byl odhalen památník 
obětem holocaustu na novém židov-
ském hřbitově v Náchodě. Ten je bohu-
žel už řadu let nepřístupný.                 (AF)

Dne 7. září proběhla oslava připomí-
nající 60. let výročí od otevření hasičské 
zbrojnice (býv. obecního úřadu Jizbice).

Akce se konala v prostorách a před bu-
dovou. Pro návštěvníky byl připravený 
bohatý program, který začal ve 14.00 při-
vítáním hostů. Za město Náchod se zú-
častnili zastupitelé Marek Dvorský a Ka-
mil Bořek, za OSH Náchod František 
Kraus, za ORV Náchod František Šimek, 
za firmy Atas elektromotory Náchod p. Jo-
sef Čepelka. Martinu Kubelkovi bylo pře-
dáno Čestné uznání SDH Jizbice za práci 
pro obec a sbor, dále z řad občanů za prá-
ci na rekonstrukci budovy Františku Břen-
dovi a Petru Klamtovi a v neposlední řadě 
jsme předali i dárky nejstarším občanům 
Jizbice a paní Zdeňce Hákové a panu Vla-
dimíru Kulhánkovi. 

V rámci oslav jsme nechali hosty „uha-
sit“ dort k výročí a poté jsme skutečný 

60 let hasičské zbrojnice na Jizbici
dort společně s hosty rozkrojili. V další 
části jsme přivítali hejtman Královéhra-
deckého kraje p. Jiřího Štěpána, který při-
pnul stuhu na náš prapor. 

Po veškerých oficialitách vystoupila ka-
pela Klapeto a hrála k tanci i poslechu až 
do pozdních večerních hodin.

Součástí akce byla výstava fotogra-
fií obcí Jizbice, Lipí a Dobrošova. V pro-
storách hasičské zbrojnice byla k vidění 
i historická technika a venku i současná 
technika.

Tímto chceme poděkovat městu Ná-
chod, Královéhradeckému kraji a dalším 
partnerům za finanční podporu, bez kte-
ré by tato akce nemohla být uskutečně-
na. Děkujeme i všem organizátorům a pří-
znivcům.                              

Za kolektiv hasičů 
Petr Břenda – starosta SDH Jizbice

V pátek 27. září byla ve Škvorecký Café 
v Náchodě slavnostně pokřtěna nová pu-
blikace regionálního historika Richarda 
Švandy nesoucí název „Po stopách ná-
chodských pašeráků“. Autor při psaní vy-
cházel z archivních dokumentů, avšak 
jeho primárním zdrojem se stalo nikdy 
neuveřejněné dílo „Pašerova zpověď“ tru-
bějovského písmáka Celestýna Bydelské-
ho, který závěr svého života prožil v Braž-
ci. Publikace na osmi desítkách stránek 
popisuje zajímavé příhody ze života pa-
šeráků, co se pašovalo a kudy naším re-
gionem směřovaly jejich kroky. Doplněna 
je řadou obrázků a dobře poslouží také 
jako průvodce po místech a cestách spo-
jených s tímto poměrně hojně rozšířeným 
„řemeslem“ našich předků. K dostání je 
v Městském informačním centru v Nácho-
dě a knihkupectví paní Horové. 

Další zajímavé besedy v říjnu a listopa-
du 2019

Po letní pauze opět pokračuje cyklus 
besed s historikem a publicistou Richar-
dem Švandou v divadle Dr. Josefa Čížka 
v Náchodě. První z nich proběhne ve čtvr-
tek 17. října od 18 hod. v přednáškovém 
sále. Tématem tentokrát bude vojen-
ská historie Kladského pomezí. Richard 
Švanda vám nabídne pohled na nejstar-
ší vojenské dějiny našeho regionu, projde 

s vámi místa spjatá s válečnými srážkami 
a přiblíží i méně známá fakta a příběhy. 

Druhou podzimní besedou budou „Re-
trohádky, aneb když Náchoďané nadáva-
li“. Čeština je natolik bohatý jazyk, že ob-
sahuje i širokou paletu lidových nadávek. 
Zajímá-li vás, jakým způsobem se kle-
lo a nadávalo z různých příčin před ně-
kolika desítkami let, pak je tato beseda 
určena přímo pro vás. Uskuteční se opět 
v přednáškovém sále divadla ve čtvrtek 
21. 11. od 18 hod. 

Pašeráci z Náchodska
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Historické průmyslové stavby 
9. Gumárenská firma Josef Kudrnáč a spol. (Rubena), Náchod

Počátkem 20. století se v Náchodě začaložen gumárenský 
průmysl. Velkou zásluhu na jeho rozvoji měl Josef Kudrnáč  
(* 25. 2. 1866 Náchod – Plhov čp. 24, † 1954 Čivice), pocháze-
jící z chudé a početné plhovské rodiny pilníkáře Václava Ku-
drnáče. Mladý Josef se vyučil zámečnickému řemeslu ve Vídni  
a v r. 1886 nastoupil na místo strojníka v Bartoňově tkalcovně 
v Bražci. Zde poznal, jak draze musí textilní firma platit za nej-
různější technické potřeby, jako mazadla, ucpávky, pryžové sou-
částky. Po dvacetileté praxi u Bartoňů se osamostatnil a začal 
tyto doplňky vyrábět sám.

Snad v r. 1907 koupil od firmy Oswald v sousedním Novém 
Městě n. Met. malou výrobnu ucpávek pro parní stroje a che-
mických přípravků. V polovině roku 1909 postavil u svého domu 
čp. 64 ve Starém Městě n. Met. – Na Skalce malou dílnu, kam 
výrobu přesunul (později zde byla textilka Kodet a Nolč) a zís-
kal z Německa první dva stroje na zpracování gumové pryže.  
Od 1. 1. 1922 přijal za společníka svého syna Jaromíra (* 24. 2. 
1895 Náchod – Staré Město n. Met.), „dobře poučeného odborníka“ 
a spolu začali vyrábět pryžové zboží, zřejmě jako první český vý-
robce ve větším měřítku. Z jejich malé dílny vychází pod značkou 
Samson první gumový podpatek a další drobné pryžové výrob-
ky. Zájem o zboží je veliký, 
práce i zákazníků přibývá 
a malá provozovna nestačí.

Proto oba Kudrnáčové 
koupili trhovou smlouvou 
z 28. 4. 1923 od vídeňské-
ho velkoprůmyslníka Edu-
arda Doctora jeho pobočný 
závod – tkalcovnu čp. 295 
a 562 a k nim patřící dva 
obytné domy čp. 563 a 564 
v Nerudově ulici (dnes za-
stavěné prodloužení sou-
časné Nerudovy ulice smě-
rem ke Komenského ul.) 
za trhovou cenu 750 000 Kč, 
dále stroje a další tech-
nické zařízení v hodnotě 
550 000 Kč. Na poválečné poměry se jednalo o velmi značnou 
investici. Nově zřízená firma „Osinkové a pryžové závody Josef 
Kudrnáč a spol. Náchod“ měla před sebou slibnou perspektivu.

Továrna čp. 295 byla postavena již v l. 1885–1886 podle pro-
jektu náchodského rodáka Václava Ryšavého jako parní olejna 
firmy Josef Sindermann, v r. 1890 byla přeměněna na tkalcovnu. 
Již před r. 1894 ji koupila firma Doctor. V době převzetí se sklá-
dala z jednopatrové cihlové budovy čp. 295 s eklekticky zdo-
beným průčelím do Komenského ul., obsahující 21 kanceláří,  
8 dílen a strojovnu s kotelnou, a z rozsáhlé přízemní tovární 
budovy čp. 562 z r. 1910 se shedovými střechami, k níž nále-
žely prostory skladiště a výpravny. Součástí areálu byly i zmí-
něné dvě identické obytné budovy s mansardovými střechami  
čp. 563 (dnes celní deklarant) a 564 (zbořena), původně určené 
pro úředníky a dělníky.

Prostory byly úředně schváleny již 18. 5. 1923 a výroba tech-
nického pryžového zboží se zde postupně rozjela naplno. Kudr-
náčové ještě r. 1923 přijali za dalšího společníka Ing. Jaroslava 
Hakaufa, ale po pěti letech se s ním ve zlém rozešli, a ten poté 
založil konkurenční firmu v Hradci Králové. V r. 1930 byl závod 
rozšířen přístavbou prvního patra nad částí čp. 562 podle plá-
nu stavitele Jana Bednáře, nové zděné skladištní budovy vznikly  
v l. 1932 a 1937. Přibyly také nové výrobky: pryžové hadice, pod-
lahové krytiny, gumová obuv, velopláště a v r. 1931 i první auto-
mobilové pneumatiky. Na druhou stranu firma čelila mnohým 

stížnostem na hluk, nedodržování pracovní doby, práci v noci 
a porušování stavebního a živnostenského řádu. Rodinnou fir-
mu, známou též pod zlidovělým názvem „Kudrnáčova gumovka“, 
vlastnil oficiálně od r. 1939 pouze syn Jaromír. 

Za druhé světové války zažila firma za cenu otevřené kolabo-
race majitele s Němci nebývalého rozmachu díky rozsáhlým vo-
jenským zakázkám pro německý Wehrmacht. Již v r. 1940 byla 
původní budova čp. 295 rozšířena o další trakt, který se do Ko-
menského ul. obracel novým průčelím s keramickým obkladem 
(nedávno odstraněn) podle projektu arch. ing. Antonína Hartma-
na. K firmě byl připojen areál bývalé textilky Jonáše Lewitha, za-
ložené v r. 1890 směrem ke Štefkově ul. (část původní jednopa-
trové budovy dodnes stojí uprostřed továrního areálu) a v jižní 
části k ul. Českých bratří byla v l. 1941–1942 postavena podle 
funkcionalistického projektu místních architektů Karla Weisera 
a Josefa Němečka třípatrová budova skladiště se železobetono-
vou kostrou, kolaudovaná 25. 9. 1942. Následně se tu nacházela 
v přízemí válcovna, v prvním patře dočasně konfekce auto-pneu-
matik, ve druhém patře skladiště auto- a velo-pneumatik, ve tře-
tím patře přechodně prodejní a provozní kanceláře, elektrotech-
nická dílna, výroba vaků a kanceláře konstrukčního oddělení. 

V pohnutých květnových 
dnech 1945 byla na pod-
nik uvalena národní sprá-
va a jeho vedení převzal 
závodní výbor. Ten také 
rozhodoval o obnově po-
válečné výroby a náboru 
nových pracovníků. Pů-
vodní majitel Jaromír Ku-
drnáč s rodinou byl mezi-
tím zajištěn pro podezření 
z kolaborace. Podle dekre-
tu prezidenta republiky 
č. 100 z 24. 10. 1945 do-
šlo k zestátnění podniku,  
5. 5. 1946 vznikl národní 
podnik, jenž 20. 2. 1947 při-
jal nový název Rubena. Na-

stal další rychlý rozvoj podniku, v polovině r. 1946 byla zaháje-
na výstavba dvoupatrové stavby do ul. Komenského pro sklady, 
administrativu a laboratoře. V r. 1950 vyrostl nový objekt vál-
covny s věžovou nástavbou směrem do Štefkovy ulice, který spo-
jil výše uvedené budovy. 

V rámci následující reorganizace se náchodský podnik stal  
k 1. 4. 1958 sídlem výrobně hospodářské jednotky zvané Čes-
ké gumárenské závody s pěti podniky. Ta zanikla v prosinci 
1965, kdy se místní závod vrátil k názvu Rubena. Specializo-
val se na výrobu veloduší a veloplášťů, dále zajišťoval pryžové 
součástky pro automobilový průmysl a specializované výrobky 
pro zdravotnictví, kontejnery a hradící vakové jezy. Pokračova-
lo plošné a stavební rozšiřování závodu, když na místě bývalé 
Černochovy niťárny (poté Cotona) směrem k centru města vznik-
la v r. 1966 nová budova pro výrobu technické pryže. Dalšího 
rozšíření doznal tovární areál o část domovního bloku směrem 
k dnešní Pražské ul., kde byla v l. 1969 – 1972 postavena čtyřpa-
trová budova skladu s podnikovou prodejnou, doplněná přístav-
bou v r. 2003 na expediční sklad.

V roce 1989 vznikl samostatný státní podnik Rubena Náchod, 
o tři roky později byl přeměněn na akciovou společnost. Dnešní 
akciová společnost Trelleborg Bohemia, a.s., vznikla v roce 1999 
spojením dvou do té doby samostatných subjektů, a sice firem 
Rubena Náchod a Gumokov Hradec Králové.

PhDr. Jaroslav Čáp – Mgr. Jan Čížek

    Počátkem 20. století byl v Náchodě založen gumárenský průmysl. 
Velkou zásluhu na jeho rozvoji měl Josef Kudrnáč
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Město Náchod prostřednictvím Technických služeb s.r.o. provede jednorázový svoz 
nebezpečných a objemných odpadů. 

SVOZ ODPADŮ

Pátek: 11. října 2019
Klínek – prodejna ........................................................................................16.30–16.45 hod.
Sokolská (u Vatikánu) ...................................................................................16.55–17.10 hod.
Bezručova. Vojanova (u trafa) .....................................................................17.25–17.40 hod.
Smetanova. V Zátiší (u hřiště) .................................................................... 17.45–18.00 hod.

Sobota: 12. října 2019
Dobrošov – náves ............................................................................................ 8.00–8.15 hod.
Jizbice – u prodejny .......................................................................................  8.20–8.35 hod.
Lipí – náves .....................................................................................................  8.40–8.55 hod.
Sídliště U nemocnice (u prodejny)  ...............................................................  9.00–9.15 hod.
Kladská (parkoviště u Pekáren) ..................................................................  9.45–10.00 hod.
Pavlišov u prodejny ..................................................................................... 10.15–10.30 hod.
Horní Babí u školy ........................................................................................10.35–10.50 hod.
Ryšavého/Lesní ..............................................................................................10.55–11.10 hod.
Malé Poříčí. naproti zastávce ČD  ...............................................................11.15–11.30 hod.
Běloves. 1.máje (k Brodu) ............................................................................ 11.45–12.00 hod.
Za Kapličkou (u rybníka) .............................................................................12.15–12.30 hod.
Sídliště Plhov (před prodejnou Verner) .....................................................12.35–12.50 hod.
Bražec (Novoměstská u rybníka) ...............................................................13.05–13.20 hod.
Bražec (Drtinovo nám.) ...............................................................................13.25–13.40 hod.
Sídliště Branka (parkoviště) .......................................................................13.50–14.05 hod.

Sváženy budou následující odpady: 
a) nádoby od barev, znečištěné štětce, elektrické spotřebiče (zářivky, výbojky, televizo-

ry, počítače, chladničky a mrazničky, pračky, sušičky, myčky nádobí, sporáky apod. 
– spotřebiče nerozebírejte a předávejte kompletní), elektrické články a akumuláto-
ry, barvy, motorové oleje a filtry, 

b) nábytek, sanitární zařízení, koberce atd.
Větve, listí, tráva a další velkoobjemový rostlinný odpad je svážen samostatně (jaro 
a podzim), tudíž při pololetním svozu nebezpečných odpadů a velkoobjemových od-
padů svážen nebude! 
Stavební odpad se nesváží, neboť se nejedná o komunální odpad (tento odpad je mož-
no za úplatu uložit přímo ve sběrném dvoře)!!!

V pátek 6. září 2019 byla za účasti před-
stavitelů města Náchoda a společnosti 
MOBA studio s.r.o. podepsána smlouva 
na administraci zpracování urbanisticko-
-architektonické soutěže a zajištění parti-
cipace na lokalitu TEPNA v Náchodě.

Město Náchod odkoupilo pozemek 
v areálu bývalé Tepny od společnosti JTH 
Holding, a.s. v červnu 2018. Za pozemek 
o rozloze 25.706 m2 město Náchod zapla-
tilo necelých 56 mil. Kč včetně DPH, další 
dva miliony korun město použilo na ná-
kup přilehlých pozemků pro vybudování 

Revitalizace areálu bývalé Tepny 
se posouvá kupředu

nové komunikace, která propojí ul. Plhov-
skou s Karlovým náměstím.

Následoval úklid celého pozemku, který 
již nyní z části slouží pro potřebné parko-
vání, a to i v souvislosti s náročnou inves-
tiční akcí náchodské teplárny realizova-
nou v letošním roce. 

Souběžně probíhala jednání a přípra-
va podkladů pro zpracovatele urbanistic-
ké soutěže, do které se zapojili i občané se 
svými náměty. 

„Dnešním podpisem smlouvy se spo-
lečností MOBA se opět posouváme kupře-

du. Výsledkem spolupráce, troufnu si říci, 
s nejlepší kanceláří zajišťující administraci 
a programování architektonických soutě-
ží ve střední Evropě, bude územní studie 
a urbanistické řešení území bývalé Tepny, 
které má opravdu velký potenciál,“ uve-
dl k podpisu smlouvy starosta Jan Birke.

Spolupráce bude nyní spočívat v něko-
lika krocích. „Jako první musí společnost 
MOBA území analyzovat, následovat bude 
zpracování urbanistické a ekonomické 
studie proveditelnosti. Tyto výstupy bude 
třeba projednat s širokou veřejností, ne-
budou chybět ani výstavy a prezentace 
navrhovaných řešení,“ upřesnil místosta-
rosta Jan Čtvrtečka a dodal: „Výsledkem 
bude jasná vize, jak bude území členěno 
do jednotlivých funkcí, jakou část budou 
tvořit např. byty, služby, sportoviště, ze-
leň, atd., příp. kterou část pozemku měs-
to prodá soukromým investorům k reali-
zaci navrženého záměru.“ 

„Jsme na začátku procesu, do které-
ho potřebujeme zapojit všechny aktéry, 
město, občany, případné investory, pro-
stě všechny subjekty, které mají s tímto 
zájmovým územím co do činění. V násle-
dujících měsících se vlastně začne rodit 
vize, jak bude prostor využit a výsledkem 
bude výběr jednotlivých architektů, kteří 
ji začnou naplňovat,“ vysvětlil Ing. Arch. 
Igor Kovačevič, PhD., jednatel společnosti 
MOBA studio. Neméně důležité bude tedy 
všechny komunikačně propojit a průběž-
ně o celém procesu informovat. To celé by 
podle odhadu mělo být hotovo do jedno-
ho roku.

Na přípravě výběru administrátora/or-
ganizátora architektonické soutěže spolu-
pracoval i zastupitel pan Michal Kudrnáč, 
který se podpisu smlouvy dnes také zú-
častnil. „Jde o zcela zásadní krok. To, co 
teď během roku vznikne, udá podobu celé 
nové městské čtvrti na další nejméně de-
sítky let. Pro tento složitý proces jsme po-
dle mého názoru vybrali opravdu nejzku-
šenější firmu. Věřím, že díky spolupráci se 
společností MOBA se nám podaří vybrat 
kvalitního architekta, urbanistu.“

Další možností spolupráce do budouc-
na se aktuálně nabízí i řešení prostoru 
tzv. Bílé Tepny, o jejímž nákupu do majet-
ku města nyní vedení jedná s holandský-
mi vlastníky. Tím by se zájmový prostor 
ještě více rozšířil a zatraktivnil.

Více o společnosti MOBA na http://cceamo-
ba.cz/.
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který se konal v úterý 17. 9. na náchodském náměstí, toho nabí-
dl opravdu hodně k vidění. Děkujeme organizátorům, hostům, 
partnerům akce, vystavovatelům a všem, kteří se přišli podívat, 
vyzkoušet elektrokoloběžky, elektroskútry, elektromobily všech 
značek včetně užitkových komunálních elektromobilů a dodá-
vek, elektrobusy a mnoho dalšího, a všem těm, kteří přispěli 
i na dobrou věc. Díky vám a vašim výkonům na handbiku teď 
prostřednictvím Oranžového kola Nadace ČEZ poputuje do Měst-
ského střediska sociálních služeb Marie a Stacionáře Cesta té-
měř 76 tisíc korun! Děkujeme!

Den čisté mobility 
a chytré energetiky 
pro Královéhradecký kraj
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Královéhradecká  lékárna a.s. 
přijme pro svoji 
nemocniční lékárnu v Náchodě 
Lékárnici/Lékárníka a Farmaceutického asistenta
 
Požadujeme: farmaceutické vzdělání, pozice je vhodná  
i pro absolventy
Nabízíme: 5 týdnů dovolené, prémie, stravenky, příspě-
vek na penzijní nebo životní pojištění, výhodný tarif mo-
bilního operátora pro Vás i pro rodinu, možnost práce na 
zkrácený úvazek, volné víkendy, příspěvek na atestaci, 
podporu při dalším vzdělávání.
Kontakt: personal@khl.cz
telefon: 739 084 691

PANTONE  347 C
CMYK    93/0/100/0
RGB        0/154/68

Uvedena je hrubá mzda včetně benefitů po plném zapracování, pra-
coviště Červený Kostelec. 

www.sgc.cz, personalni@sgc.cz, tel. 491 467 443, 444

• operátor/ka gumárenské výroby, mzda 
35 000 Kč až 37 000 Kč měsíčně.

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

• mzdová účetní, mzda 34 000 Kč až 40 000 Kč 
měsíčně,

• chemik, mzda 47 000 Kč až 52 000 Kč mě-
síčně,

– samozřejmě víme, že všude byl dvakrát a od všeho má klíče.

Dokážeme poradit 
každému

                                 ...i vašemu tchánovi

NÁCHOD  |  JAROMĚŘ  |  DOBRUŠKA  |  RYCHNOV N. KN.

www.stamont.eu         800 404 010

Zpravodaj Náchod 178x123 mm ČB 2019 „Tchán“
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Návrat do školních lavic po letních 
prázdninách byl i na naší škole dle oče-
kávání pro některé žáky sice poněkud 
stresující záležitostí, vřelá objetí a ra-
dost z opětovného shledání se spolužáky 
však naštěstí dokázaly u mnohých jejich 
případné pocity úzkosti značně utlumit. 
A tak se všichni – navzdory každoroční-
mu vláčnějšímu rozjezdu nového školní-
ho roku – zas chtě nechtě plně podřizu-
jeme aktuálnímu rozvrhu hodin…

Jako obvykle se i letos na první školní 
zvonění zcela jistě nejvíce těšili prvňáč-
ci. Ti také celí dychtiví po nových zlomo-
vých životních zážitcích a zkušenostech 
vstupovali v doprovodu svých rodičů 
a prarodičů v pondělí 2. září do školní 
budovy v Sokolské ulici. Všechny přítom-
né zde přivítali ředitel školy a náchod-
ský místostarosta Mgr. František Majer 
a paní místostarostka ing. Pavla Marší-
ková. Pochopitelně nechyběly ani třídní 
učitelky Mgr. Ivana Adlerová, Mgr. Eva 
Nováčková a Mgr. Marcela Lepšová, kte-
ré si své nové svěřence posléze odvedly 
do učeben, v nichž si už vbrzku budou po-
vídat o všem potřebném kolem správné-
ho psaní, čtení i počítání, prostor tu však 
všichni najdou i na různé zábavné a oddy-
chové činnosti – vše je tu prostě připra-
veno na výuku vedenou v duchu slov uči-
tele národů J. A. Komenského: Škola hrou! 

Rovněž jejich o rok starší spolužáci za-
mířili začátkem září do dveří školní budo-
vy v ulici Českých bratří, v níž se nachá-
zejí hlavně učebny druhých tříd. Ačkoliv 
se měly děti možnost se zdejšími pro-
storami seznámit už na jaře, toto nové 
prostředí i tak zůstalo pro řadu z nich 
po celé léto zahaleno pod rouškou tajem-

ství – a tak sem po prázdninách novope-
čení druháci dorazili s očekáváním mno-
ha nových školních dobrodružství. Něco 
dost podobného určitě v prvních zářijo-
vých dnech prožívala také většina třeťá-
ků, jejichž učebny se nacházejí v hlavní 
budově na Komenského ulici, stejně tak 
i šesťáci, kteří na druhý stupeň naší ZŠ 
přestoupili z jiných škol. 

Je-li řeč o šestých třídách, pak je třeba 
zmínit se o tom, že nově vzniklé kolekti-
vy mají již za sebou i tzv. adaptační pobyt, 
tedy společně strávené čtyři dny v pen-
zionu Metuje v Teplicích nad Metují. Pod 
vedením třídních učitelek RNDr. Ivany 
Šimurdové, Mgr. Ivy Marešové, Mgr. Ji-
tky Štěpové a Mgr. Kamily Nývltové se 
v tamním netradičním mimoškolním pro-
středí měli možnost chlapci a dívky více 
vzájemně poznat a porozumět si. 

Rok bude opět pestrý
Nejen pestrý, ale pořádně napěchova-

ný nejrůznějšími tradičními i netradič-
ními akcemi a aktivitami bude i letošní 
školní rok. Kupříkladu Den otevřených 
dveří proběhne na jaře 2020, konkrétně 
24. března, zápis do budoucích 1. tříd se 
bude konat ve dnech 2. a 3. dubna, pro 
zájemce z pátých tříd, kteří zvažují stu-
dium v matematické třídě, je stanovena 
uzávěrka přihlášek na 30. dubna, vlastní 
testy, respektive zkoušky pak proběhnou 
7. května. Žáci sedmého ročníku zamí-
ří po skupinách v lednu a únoru v rám-
ci plánovaných lyžařských kurzů na hory, 
něco obdobného ve formě branně-turis-
tického kurzu čeká mezi 25. a 29. květ-
nem i na osmáky. Na konec března se po-
malu chystá i oblíbený projektový den, 
během něhož si budeme dle koordinátor-
ky této akce Mgr. Martiny Jungové ten-
tokrát přibližovat naše slavné osobnosti, 
chybět v závěru roku rozhodně nebudou 
ani vyhledávané školní akademie v Be-
ránku. Děti se mohou těšit i na soutěžní 
klání v piškvorkách či florbalu, na soutě-
že a olympiády pořádané v rámci jednot-
livých předmětů, na vyšívání Dek z lásky, 
dále i na různé exkurze a školní výlety, 
besedy a přednášky na nejrůznější téma-
ta, přestávková karaoke v učebně hudební 
výchovy nebo na již tradiční vánoční zpí-
vání v tělocvičně. O všem zajímavém se 
vždy více dozvíte na webu školy. 

Kolektiv ZŠ Komenského Náchod 

Na základní škole Pavlišovská jsme se 
2. září vrátili do lavic. V první třídě jsme 
letos přivítali 14 školáčků, kteří se již do-
kázali zařadit mezi nás. Děti krásně pra-
cují a již dnes můžeme poznat pokrok. 

V pátek 13. 9. školní družinu navští-
vil pan Štefan Bartók s ukázkou výcviku 
a poslušnosti psa. Za krásný program od-
měnily děti pejska zakoupenými pamlsky. 

V podzimních měsících se za práci ještě 
odměníme výletem za pamětihodnostmi 
Prahy, nebo návštěvou divadla. 

          kolektiv ZŠ Babí

ZŠ PLHOV

CO SE DĚJE 
NA KOMENDĚ

ZŠ BABÍ

Ocenění vítězů krajských soutěží
Ve středu 18. 9. 2019 se v sále Regiocen-

tra Nový pivovar v Hradci Králové konalo 
„Slavnostní setkání vítězů krajských kol 
předmětových soutěží s představiteli Krá-
lovéhradeckého kraje“. Akce byla uspořá-
dána jako poděkování úspěšným soutěží-
cím, ale i organizátorům soutěžních akcí.

Naši plhovskou školu reprezentova-
la Viktorie Adamcová, žákyně 4.A třídy, 
která obsadila 1. místo v krajském kole 
soutěže Matematický klokan. V republi-
kovém hodnocení pak Viktorka skončila 
třetí. Ještě jednou blahopřejeme a děkuje-
me za vynikající reprezentaci ZŠ Náchod 
-Plhov.

Renata Langenbergerová, třídní učitelka
Vladimír Honzů, ředitel školy

První školní den na Plhově
2. září jsme uvítali naše prvňáčky. Při-

vítání se zúčastnil ředitel školy Vladimír 
Honzů a také pan poslanec, náchodský 
rodák a zastupitel města Náchoda Pavel 
Bělobrádek. Třída se zaplnila nejmlad-
šími školáčky, rodiči a často i prarodiči, 
kteří přišli povzbudit své děti a vnouča-
ta v jejich první školní den. Většina dětí 
se těšila, ale u některých byly znát obavy 
z toho, co je čeká. Věřím, že ty se po ně-
kolika dnech školní docházky rozplynu-
ly a děti už dnes dělají vše pro to, aby se 
brzy naučily číst, počítat a seznámily se 
s okolním světem. Čeká je mnoho nového 
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   Zprávičky 
 z Masaryčky

a já věřím, že to učení, objevování, zkou-
mání… bude děti bavit a budou do školy 
chodit rády.

Děkujeme všem, kteří prvňáčkům po-
skytly dárky (Město Náchod, Královéhra-
decký kraj, Bovýsek – Ovoce a zelenina 
do škol …)

Ve třídě pracuje i asistentka pedagoga 
paní Tereza Mertlíková, obě uděláme vše 
pro to, aby se dětem ve škole dařilo. Tak ať 
se nám to společnými silami daří. 

Renata Dostálová, třídní učitelka

PrŠ, ZŠ a MŠ J. ZEMANA
Se začátkem každého školního roku 

dolehne na většinu z nás nejedna povin-
nost. Jsou však i s měsícem září spjaté po-
vinnosti, které nás upřímně těší. Vítáme 
prvňáčky a děkujeme těm, kteří nás pod-
porují. 

Náchodskou „Zemanovku“ si pro svůj 
úplně první krok přes školní práh vybralo 
šest prvňáčků. Na pracovišti pro žáky se 
speciálními vzdělávacími potřebami v Ji-
ráskově ulici se poprvé do školní lavice 
posadili Petřík, Ivanka a Tomášek. V nové 
budově v Raisově ulici si své místo ve spe-
ciálních třídách našli Mireček, Dominiček 
a Karolinka. Všem našim prvňáčkům pře-
jeme, aby si mezi svými spolužáky brzy 
našli dobré kamarády a aby pro ně naše 
škola byla po celou dobu jejich docház-
ky místem, kde se budou cítit bezpečně 
a plně přijímané. 

Druhou naší milou povinností je infor-
movat veřejnost o nezištné pomoci, jež se 
nám čas od času dostává. Tentokrát posí-
láme veliký dík náchodské firmě Integraf, 
s. r. o., která nám darovala balíky různého 
papírového materiálu pro výtvarné a jiné 
tvořivé pokusy. Jedná se o dar nadmíru 
užitečný vzhledem k tomu, že právě prak-
tické činnosti tvoří podstatnou část naše-
ho vyučování. Firma Integraf naši školu 
tímto způsobem podporuje již opakovaně. 
Sponzorství si velice vážíme. Kéž by ani 
v tomto případě nezůstalo pouze u rčení, 
že dobré skutky si zaslouží spravedlivou 
odměnu.            Za vedení a pracovníky školy 

Mgr. Jana Burčíková 

Přivítání prvňáčků
Dne 2. září 2019 opět nastal den D, 

v němž Základní škola T. G. Masaryka Ná-

chod přivítala v přítomnosti starosty měs-
ta Náchoda, pana Jana Birke, nové žáky.

Do 1. ročníku naší školy nastoupilo 
18 nových žáků. Na dětech byla znát zví-
davost i těšení se na novou kapitolu jejich 
života. Na rodičích bylo naopak viditelné 
dojetí i velká hrdost. Novým žákům přeji 
hodně štěstí, zdraví a samozřejmě i samé 
jedničky.        Třídní učitelka, Lada Kučerová                                                   

Hurá do školy…
Šestý ročník je pro děti velkou změnou 

v jejich dosavadním školním životě. Aby 
se žáci lépe připravili na následující spo-
lečné roky, poznali se a našli mezi sebou 
přátele, pořádá naše škola každý rok adap-
tační pobyty. Ani v tom letošním to ne-
bylo jiné a my se s šedesáti dětmi vydali 
do Sněžného v Orlických horách. 

Cílem adaptačního pobytu je přede-
vším podpora vztahů v kolektivu, vzájem-
ná spolupráce a tolerance. K tomuto slou-
žily především poznávací hry, které byly 
naplánované a děti je hrály nejen se spo-
lužáky ze své třídy, ale i s těmi ze tříd dal-
ších. Cílem ale není jen poznat spolužáky, 
ale také své třídní učitele a navázat s nimi 
přátelský a důvěrný vztah. Nové paní uči-
telky a pan učitel se úkolu chopili a pro 
své třídy vymysleli bohatý program a za-
slouží si poděkování. 

Celý kurz probíhal v přátelském du-
chu, děti statečně plnily úkoly a přijíma-
ly nejednu výzvu v podobě sportovních, 
vzdělávacích nebo seznamovacích akti-
vit. Nezbývá, než našim šesťákům popřát 
mnoho úspěchů v následujících letech, 
které odstartovali s úsměvy na tvářích 
a plni energie.                    Natálie Kotopulu

Školní metodik prevence

Co přinese školní rok 2019/2020?
Díky školní koordinátorce mezinárod-

ních projektů, Mgr. Ivaně Šimkové, se naší 
škole podařilo získat dva nové projekty 
v rámci ERASMUS+. V jednom z těchto 
projektů se učitelé zúčastní jazykových 
a metodických kurzů v zahraničí a zvý-
ší tím svoji odbornou kompetenci. V dru-
hém projektu se jedná o partnerství čtyř 
středních škol z ČR (Academia Mercurii), 
Malty, Dánska a Španělska. Zde se bude 

jednat o výměnné žákovské pobyty, po-
znávání vzdělávacích systémů, jejich kul-
turu, tradici a historii. Projekt bude ve-
den v anglickém a španělském jazyce. Pro 
naše žáky je velkým přínosem možnost 
komunikace ve španělštině, jelikož právě 
tento jazy se na naší škole také vyučuje.

Co se týče výuky cizích jazyků, máme 
na škole ještě dvě novinky. První je roz-
dělení výuky angličtiny na hodiny ang-
lického jazyka a anglické konverzace a to 
již od 1. ročníku. V hodinách konverzace 
se mluví pouze anglicky a žáci jsou tak 
vedeni k aktivnímu užívání tohoto jazy-
ka. Druhou novinkou je otevření nepovin-
ných hodin cizích jazyků po vyučování, 
které mohou navštěvovat zdarma všich-
ni žáci naší školy. Jedná se o jazyk španěl-
ský a francouzský pro začátečníky a jazyk 
ruský pro pokročilé.

Pro žáky 9. tříd základních škol máme 
připravený nový studijní obor – Sportov-
ní management. Tento obor je určen pro 
žáky, kteří chtějí skloubit aktivní sport se 
studiem střední školy. Žáci se naučí pře-
hled a pravidla sportovních disciplín, or-
ganizaci tréninku s ohledem na fyziolo-
gii člověka + praktické provedení těchto 
tréninků s vyučujícím. Dále se budou vě-
novat psychologii sportovce, historii spor-
tu a v neposlední řadě i managementu 
a marketingu zaměřeným na sport. Absol-
vent tohoto maturitního oboru bude moci 
pracovat na různých úrovních sportov-
ních organizací, nebo pokračovat v dal-
ším studiu na vysoké škole. 

V krátkosti ještě představím tři akce, 
které nás v tomto školním roce budou če-
kat: Výměnná pracovní stáž se Španěl-
skem pro žáky Cestovního ruchu, Reál-
né firmy Junior Achievement ve třetích 
ročnících, Dětská animace pro náchod-
ské školy.

Vše výše zmíněné a mnoho dalšího nás 
čeká v tomto školním roce. Přeji všem na-
šim žákům a celému týmu ACADEMIA 
MERCURII úspěšný školní rok.

Mgr. Dana Jarolímová
ředitelka školy

Adaptační kurz
Druhý týden nového školního roku pro-

běhl pro první ročníky školy adaptační 
kurz. O tom, jaké to bylo, vypovídá násle-
dující úryvek z dopisu spolužákovi.

Milý Adame,
mrzí nás, žes tu s námi nemohl být. Tímto 
dopisem ti chceme přiblížit pobyt v Brou-
mově ve dnech 9.–10. 9.2019, který jsme 
si velmi užili. Po příjezdu jsme se ubyto-
vali v krásných prostorách Domu hostů 

Střední průmyslové školy 
stavební a Obchodní akademie 
architekta Jana Letzela, 
Náchod, 
příspěvková organizace
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MAGICKÁ ŠKOLKA
broumovského kláštera a poté následova-
la prohlídka s průvodcem. Dozvěděli jsme 
se mnoho o historii města i řádu bene-
diktýnů, o unikátu, kterým je kopie Tu-
rínského plátna, o barokních mistrech, 
kteří se zasloužili o věhlas tohoto kraje. 
Celé odpoledne bylo věnováno seznamo-
vacím aktivitám v kruhu. Po večeři pokra-
čoval program hrami skupinovými i osob-
ními sezeními s Mgr. Kudelovou, která 
s námi hovořila o naší minulosti i o na-
šich problémech. Druhý den po snídani 
pokračoval prohlídkou dřevěného koste-
líka na broumovském hřbitově a závěreč-
ným sezením a zhodnocením kurzu. Co se 
nám příliš nedařilo, bylo „Silentio“ – do-
držuj a najdi svůj vnitřní klid. Pobyt jsme 
si velmi užili a těšíme se na další společ-
né výlety i s tebou. S pozdravem 

Martina, Aleš, Martin, Aleš, 
Štěpán, Michal, (třída 1.A)

Den čisté mobility
V úterý 17. 9. 2019 se na Masarykově 

náměstí v Náchodě uskutečnil Den čisté 
mobility a chytré energetiky pro Králove-
hradecký kraj. Studenti Střední průmys-
lové školy stavební a Obchodní akade-
mie arch. Jana Letzela, Náchod byli při 
tom. Jejich dojmy byly pozitivní:

„Organizátoři připravili spoustu stán-
ků, kde jsme se mohli ptát na to, co nás 
k problematice čisté mobility zajíma-
lo, a zároveň si vyzkoušet jejich interak-
tivní program. Jako např. jaký má člověk 
pocit při autonehodě a jak se auto zacho-
vá. Dále jsme si mohli nasadit brýle, kte-
ré simulovaly únavu a vysokou hladinu 
alkoholu v krvi. Někteří z nás se zúčast-
nili dobročinné jízdy na netradičním do-
pravním prostředku handbike. Každý, 
kdo na něm jel na jednu minutu, přispěl 
na Městské středisko sociálních služeb 
Marie nebo na Stacionář Cesta Náchod. 
Peníze těmto organizacím darovala Na-
dace ČEZ, která spočítala energii vyděla-
nou těmito jízdami. Myslíme si, že akce 
byla velice prospěšná a také povedená.“

Aby byla příroda nedílnou součástí 
života dětí ve školce…
Náchodská dětská skupina Magická škol-
ka investovala do přírodní zahrady. Společ-
ně s podporou z Evropských fondů vzniklo 
koncepčně promyšlené, přívětivé a skvělou 
atmosférou dýchající místo. K slavnostnímu 
otevření došlo dne 5. 9. 2019 za účasti dětí, 
rodičů, majitelů a zástupců města Náchoda 
– starosty Jana Birke a místostarosty Fran-
tiška Majera. 

Společně strávené odpoledne začalo po-
děkováním a přestřihnutím pásky k za-
hradě. A stříhali nejen zástupci města 
a dětské skupiny. Nůžek se chopily také 
děti, kterým zahrada patří. Dohroma-
dy s dospěláky si pak děti také slavnost-
ně připily a pyšně provedly pány Birkeho 
a Majera svojí novou zahradou. Všichni se 
tak mohli seznámit s přírodními prvky za-
hrady, mezi které patří například bylinko-
vé záhonky, ještěrčí zídky, ježčí domeček, 
hmyzí hotel, opičí dráha a další stanovi-
ště, díky kterým se děti mohou rozvíjet 
jak po stránce tělesné, tak duševní. Pozo-
rování přírody tak, jak se v průběhu roku 
mění, starost o zahrádky a pěstování by-
linek, pořádné protáhnutí těla na různých 
prvcích, které trénují správné držení těla 
a posilují balanční systém. To je v kostce 
hlavní myšlenka vedení Magické školky, 
která se do zahrady beze zbytku promít-
la. Podpořila to samotná realizace, při kte-
ré se použily převážně přírodní materiály. 

Rodiče i děti vnímají novou zahradu 
jako další pěkný krok k doplnění zázemí 
školky. „Pobyt dětí venku téměř za každé-
ho počasí je pro mě, jako pro předsedkyni 
skupiny i jako maminku tří dětí, jednoznač-
ně krok správným směrem. Stejně jako při-
rozené vzdělávání formou hry. Všeho se, na-
šim dětem v Magické školce, dostává měrou 
vrchovatou, a to nejen při pobytu na zahra-
dě. Také denní přítomnost anglických rodi-
lých mluvčích i českých lektorů v kolektivu 
je velmi prospěšná. Děti si tak velmi jedno-
duše nacházejí cestu ke komunikaci a sna-
ze se domluvit i jiným než mateřským jazy-
kem,“ říká Lucie Kačerová, předsedkyně 
skupiny. 

Celou slavnost zakončilo milé poví-
dání u drobného občerstvení, vyrobené 
převážně rukou vedoucí stravování dět-
ské skupinky. Děti si mezitím užívaly no-

vou zahradu, a dokonce došlo i na kouzle-
ní a různá malá překvapení.

Poděkování patří všem, kteří se na re-
alizaci zahrady podíleli a podporovali. 
V neposlední řadě sousedům za trpělivost 
a všem hostům za účast na slavnostním 
otevření. Zejména pro děti to byl neopa-
kovatelný zážitek a velký den, o kterém si 
ještě stále povídají.
Název projektu: „Realizace Přírodní zahra-
dy Magické školky z.s.“
Národní program životního prostředí
Podporovaná aktivita – 6. 1. C – Rekon-
strukce a vybavení center ekologické výcho-
vy, učeben a jiných zařízení pro účely EVVO

Náchodští skauti tábořili 
ve stínu Vraních hor

Letos se 4. chlapecký oddíl Junák Ná-
chod na léto uvelebil nedaleko Křeno-
va, pár kilometrů od tvrze Stachelberg 
na holé louce, obtékající říčkou Ličnou. 
Junáci stavěli tábor na zelené louce, vše 
si vybudovali během týdne, aby zde moh-
li strávit příjemných 14 dní. Etapová hra 
byla zaměřená na Řecké báje a pověsti 
a děti zde byly seznámeny s deseti nej-
známějšími bájemi. Vyzkoušely si utrpení 
Sysifosovo, prošly si Poseidonovým závo-
dem, překonaly nástrahy Medůzy a mno-
ho dalšího a vše bylo zakončeno Olympij-
skými hrami. 

Během tábora jsme stihli navštívit tato 
místa: trutnovské koupaliště, Krkonošský 
národní park z polské strany, tvrz Sta-
chelberg. 

Děti si zde mohly vyzkoušet také mno-
ho tábornických dovedností – příprava 
a vedení slavnostního ohně, výroba lou-
čí, stožáru, latríny a mnoho dalšího. 

Bylo zde i pár odborných návštěv, a to 
z oblasti zdravovědy, přírodovědy, lesnic-
tví a gastronomie.             Ondřej Fáborský 

Střípky 
ze skautského 
léta 2019
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Senát rozezněly tóny úspěšných 
náchodských hudebníků

Ve středu 4. září se v hlavním sále Se-
nátu Parlamentu ČR konal slavnostní 
koncert žáků hudebních oborů základ-
ních uměleckých škol z celé republiky 
k 30. výročí sametové revoluce. Koncert, 
jehož hlavní myšlenkou bylo představit ty 
nejúspěšnější ze soutěží žáků ZUŠ na ce-
lostátní úrovni, se neobešel bez žáků ná-
chodské ZUŠ pod vedením pana učitele 
Lukáše Janka.

Kvinteto ZUŠ Náchod ve složení: Da-
niel Plavec, Tadeáš Knapp, Ondřej Vever-
ka, Markéta Macháňová a Richard Müller 
a Kvarteto ZUŠ Náchod ve složení: Viktor 
Tomek, Šárka Tomková, Vojtěch Mrověc 
a Karolína Janková bylo ozdobou a sku-
tečně právem jedním z nejlepšího, co dnes 
mezi mladými umělci můžete slyšet.

Akce se konala v krásných prostorách 
Senátu pod záštitou jeho 1. místopředsedy 
Jiřího Růžičky a pod záštitou a za finanč-
ní podpory Ministerstva školství, mláde-
že a tělovýchovy ČR. Odměnou všem účin-
kujícím a posluchačům bylo i vystoupení 
houslisty Pavla Šporcla, který dětem pře-
dal pamětní diplomy.

ZUŠ Náchod – jsme na vás pyšní a dě-
kujeme za skvělou reprezentaci našeho 
města!

Houslista Vilém Jirsa 
na Festivale ZLATÁ PECKA 2019

Dagmar Pecková a mladé talenty! Tak 
zněl název jednoho z koncertů festivalu 
Zlatá Pecka věnovaný nadějím české hud-
by. V Synagoze v Heřmanově Městci se 30. 
srpna 2019 diváci potkali s „malými gé-
nii“ hudby. Z nadějných houslistů dostal 
pozvání žák ZUŠ Náchod Vilém Jirsa, který 
se na koncertech představil ve skladbách 
A. Dvořáka, J. Brahmse a E de Fally. Vypro-
daná synagoga odměňovala výkony mla-
dých umělců nadšeným potleskem a celý 
koncert byl strhujícím zážitkem.

A dále pak se malí muzikanti představi-
li ve čtvrtek 5. září v rámci projektu „Zla-
tá Pecka podporuje mladé talenty“ v kon-
certním sále Nuselské radnice v Praze. 
Za klavírního doprovodu Karla Vrtišky 

připravili společně s Dagmar Peckovou 
zcela mimořádný zážitek, který byl odmě-
něn dlouhotrvajícím potleskem ve stoje.

Děkujeme Vildovi i jeho panu učiteli La-
dislavu Michalovi za mimořádnou přípra-
vu i o prázdninách a skvělou reprezentaci.

Náš sportovní kurz jsme strávili druhý 
týden září v Havlovicích. Ježdění na ko-
lech nás většinou bavilo, ale občas se nám 
zdálo, že jezdíme prakticky pořád do kop-
ce. Když jsme však konečně vyjeli naho-
ru, byli jsme na sebe hrdí, protože jsme se 
překonali a zvládli to. 

Náladu na kurzu nám příliš nekazi-
lo ani špatné počasí. Přestože jsme byli 
k náhradnímu programu skeptičtí, na-
konec jsme si i stolní hry užili, probudili 
v sobě soutěživost a zasmáli se. Sžili jsme 
se i s mladšími osmáky, což nikdo z nás 
starších moc nečekal. 

Zábava byla i s našimi učiteli. Pokouše-
li se nás naučit tenis, ale my byli většinou 
úplně marní. Odměnou za naše olympij-
ské výkony bylo dobré jídlo. A domů jsme 
odjeli s hlavou plnou úžasných zážitků 
z našeho úplně posledního cyklisťáku.

Aneta Rohulánová  9.A

Cyklistický kurz 8.B 
a 9.A B plhovské školy

Jiráskovo gymnázium v Náchodě 
opět po roce hostilo studenty z part-
nerského německého gymnázia Oesede 
z Georgsmarienhütte v Dolním Sasku. 
Německé studenty, které přivítal v obřad-
ní síni náchodského radnice 17. září mís-
tostarosta Jan Čtvrtečka, čekalo v rám-
ci výměnného pobytu poznávání našeho 

Přivítání německých 
studentů z gymnázia
Oesede

města i širšího regionu – například pro-
hlídka náchodského zámku, nechybě-
ly ani výlety do Teplicko-adršpašských 
skal, do Prahy či pevnosti v Josefově. Kro-
mě toho pro ně připravily další program 
české hostitelské rodiny.

„S radostí vítáme v Náchodě studenty 
ze zahraničí, kam potom také míří i naši 
žáci a zdokonalují se v jazycích. Tato forma 
partnerství konkrétních škol je smysluplná, 
mezi studenty vznikají nová přátelství, kte-
rá mnohdy přetrvávají i celý život. Věřím, 
že i letos budou mít němečtí studenti na po-
byt v Náchodě ty nejlepší vzpomínky“, uve-
dl místostarosta Jan Čtvrtečka.

 Jiří Hubač: 

GENERÁLKA
JEHO VELIČENSTVA

Předprodej od 20. září 2019                                                                                                          Vstupné: 140 Kč, 120 Kč, 100 Kč

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

Náchodská divadelní scéna

Městské divadlo Dr. J. Čížka v Náchodě

Režie: Ludmila ŠMÍDOVÁ

Osoby a obsazení:
Josefína          Ludmila Šmídová                         
Bertrand          Miloš Malý    
Poppleton        Petr Neumann

uvádí 2. hru v rámci „MODRÉHO” abonmá

Středa 30. října 2019 v 19.00 hodin

Světla a zvuk: Michal KopsInspice a nápověda: Jitka Mallatová

Sponzoři inscenace: Město Náchod, Truhlářství Kalužný, Jugoslavská Náchod a BERÁNEK NÁCHOD a. s.

Komedie o setkání  poraženého  Napoleona,  internovaného na ostrově Svatá Helena a kurážné
a neohrožené korsičanky Josefíny Pontiové, která si se svým krajanem přichází vyřídit své účty.

Napoleon        Pavel Rys                 
Gourgaud   Petr Horký    
Guvernér        Tomáš Kejzlar

Kuchař  Milan Urban     

Technické zpracování hudby: Milan Urban

Prem
iéra

 * * *
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Soukromá 
psychologická praxe

Mgr. Martina Švecová
Poradenství a terapie pro děti, 

dospívající a rodiče

mobil:  606 759 736
e-mail: svecova.ma@seznam.cz 
pracoviště:  Weyrova 3, Náchod

OBLEČENÍ, BOT, HRAČEK, 
KNÍŽEK, ČASOPISŮ,  
NEVHODNÝCH DÁRKŮ, 
A VŠEHO, CO JEŠTĚ NĚKOHO POTĚŠÍ  
ČI NĚKOMU POSLOUŽÍ.

od 14. do 18. 10. 2019
sbor Církve bratrské Náchod,  
Purkyňova 584, (vedle hotelu Hron)

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

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

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

V pátek 18.10. bude 50% sleva na vše
Výtěžek bude věnován prostřednictvím sboru CB Náchod na invalidní vozík  

pro čtrnáctiletého Viktora Charbaka z Náchoda.

bazarbazarbazarbbazarbazarbdobrocinnýdobrocinnýˇ

Příjem zboží 
Po 14.10. 11.00 - 17.00 hod.

Prodej
Út 15.10. 11.00 - 18.00 hod.
St 16.10. 11.00 - 18.00 hod.
  16.30 - módní přehlídka
Čt 17.10.   8.00 - 16.00 hod.
Pá 18.10.   8.00 - 16.00 hod.

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

E-mail: bazarnachod@googlegroups.com

sledujte nás také na facebookusledujte nás také na facebooku
www.dobrocinny-bazar.cz

Zvol si střední školu, která rozvine tvůj talent.

Já už mám jasno.

Chtěl bych být veterinářem.

Opravdu? A nedělej

na mě ty psí oči.

 

 

 

 

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

PREZENTACE STŘEDNÍCH ŠKOL
A ZAMĚSTNAVATELŮ 2019

POD ZÁŠTITOU HEJTMANA KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE JIŘÍHO ŠTĚPÁNA
A STAROSTY MĚSTA NÁCHODA A POSLANCE JANA BIRKE

ORGANIZUJÍ PARTNER AKCE

www.vybiramstredni.cz

www.vybirampraci.cz

vystavovatelů

ka
ta

lo
g

• 8. 11. 09:00 - slavnostní zahájení
• 8. 11. 09:00 - 18:00 
• 9. 11. 08:00 - 12:00

Sokolovna 
Tyršova 207
547 01 Náchod

8. - 9. 11. 2019 náchod

 

 

Od 1. 1. 2020 bude povinné očkování psa 
proti vzteklině platné pouze v případě, 
že je pes označený mikročipem

Číslo mikročipu musí být zaznamenáno 
v dokladu o očkování psa (pas, očkovací 
průkaz)

Štěňata musí být označena mikročipem 
nejpozději v době prvního očkování proti 
vzteklině

Mikročipem nemusí být označeni psi 
s jasně čitelným tetováním provedeným 
před 3. 7. 2011

 

Povinné „čipování“ psů!

Sdružení zdravotně 
postižených Náchod, z.s. 

Rybářská 1819 Náchod, www.szdp-nachod.cz
 

Zveme naše členy, zrakově postižené, 
širokou veřejnost 

i odborné pracovníkyv sociální oblasti, 
školství a městské správy.

 

Na výstavku kompenzačních pomůcek 
pro zrakově postižené, 

se kterými Vás seznámí pan Tojnar.

Těšíme se na besedu s paní Renatou Moravcovou, 
zakladatelkou spolku Doteky naděje, z.s. 

(www.dotekynadeje.cz) která s vodícím psem Xanto, 
i přes své těžké zdravotní postižení pomáhá lidem 

s jakýmkoliv handicapem a seniorům.
Moto spolku je: „LASKAVOSTÍ ROZSVÍTÍME SVĚT“.

Kdy: ve středu 16. 10. 2019 od 14.00 hodin.
Kde: v klubovně Harmonii II. Rybářská 1819 Náchod. 

 Od nádraží Borskou ulicí nahoru směrem k Babí, 
za cca 500 m 

 vpravo. V budově je výtah. Náchodští senioři jistě rádi 
využijí předem sjednané SENIOR TAXI.

Za SZdP Náchod, z.s. Olga Frühaufová, 
Otto Volhejn, Miroslav Čiháček            
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Městské divadlo Dr. J. Čížka v Náchodě

Předprodej od 20. srpna 2019                                              Vstupné: 290 Kč, 270 Kč, 250 Kč

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

Čtvrtek 23. října 2019 v 19.00 hodin

Koncert Romana Horkého a skupiny Kamelot v rámci turné k novému albu

„Země tvých dlaní“.  Skupina Kamelot nejen představí  a  pokřtí nové písně,

ale také zahraje své největší časem prověřené hity. 

Městské divadlo Dr. J. Čížka v Náchodě

Předprodej od 7. října 2019                                                                                                                       Vstupné: 340 Kč, 320 Kč, 300 Kč

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

Středa 18. prosince 2019 v 16.30 a 19.30 hodin

L�e�s�y���m�ì�s�t�a���N�á�ch�o�d�a
poøádají�a

srdeènì�Vás�zvou�na

V lednu letošního roku byla zahájena stavba nového stacioná-
ře v Náchodě. Aby se tato velmi důležitá a potřebná stavba moh-
la v Náchodě realizovat, poskytlo Město Náchod stacionáři bu-
dovu a pozemek, které se v rámci projektu upravují, a uzavřelo 
se stacionářem výpůjčku na sousední pozemek, který bude moci 
využívat. Město také poskytuje stacionáři úvěr na předfinanco-
vání projektu a pomáhá s kompletní administrativou a zpraco-
váním žádostí o dotace z IROP a od Královéhradeckého kraje.

Starosta Jan Birke si proto společně s místostarostkou Pavlou 
Maršíkovou a ředitelkou Stacionáře Cesta Denisou Voborníkovou 
v doprovodu dodavatele stavby – firma Průmstav Náchod, s.r.o. – 
prohlédli, jak probíhají práce na stavbě zařízení za téměř 28 mil. 
Kč, jehož kompletní dokončení je plánováno na konec ledna příš-
tí roku. Nová stavba pak umožní poskytování služeb v plné míře 
s ohledem na schopnosti a potřeby klientů v krásném prostředí.

Projekt „Denní stacionář v Náchodě“, CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_
040/0002306 je spolufinancován z prostředků Evropské unie –
Evropského fondu pro regionální rozvoj a ze státního rozpočtu 
ČR prostřednictvím programu Integrovaného regionálního ope-
račního programu.

Projekt „Denní stacionář v Náchodě“, 18RGI02-0350 je spolu-
financován Královéhradeckým krajem.

Stavba nového stacionáře je v plném proudu
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Okénko do historie
Rok 1966, výlety a přátelství
Někteří akademičtí malíři opakovaně vystavovali ve výstavní 

síni MG v Náchodě. Výtvarný kroužek pak často přijal jejich po-
zvání k návštěvám. Mezi uváděná místa patří Jablonec nad Ni-
sou, Příchovice, Javornice v Orlických horách i Slatina nad Zdob-
nicí. Tato setkání nejenže zanechala příjemné vzpomínky, ale 
i vytvořila přátelství. Jedním z prvních výtvarníků byl Mirko 
Hanák a zasloužilý umělec Jaroslav Grus, kterého tento výtvar-
ný kroužek několikrát navštívil. Jak to tak bývá u dobrých přá-
tel, pamatovalo se i na jeho narozeniny. Shodou okolností jed-
ním z členů výtvarného kroužku byl cukrář Josef Šejnoha, který 
se ujal výroby dortu, který podle údajů z kroniky byl 110 cm vy-
soký a 7 kg těžký. Dort k narozeninám J. Gruse byl pětipatrový, 
s rusalkami, na vrcholu s paletou, štětci a zlatou pětasedmdesát-
kou. Přeprava proběhla jak jinak než autobusem z Tepny do Pří-
chovic v Jizerských horách. Dort zvládl více než stokilometrovou 
vzdálenost i v srpnu. Obdivuhodné! Členové měli možnost ne-

Za malíři do Vesmíru 
AMAG (Atelier malířů a grafiků)

jen obdivovat ateliér, ale i výstavu ve Vysokém nad Jizerou uspo-
řádanou k jeho narozeninám. Průběh celého dne byl filmován. 
Ve stejném roce se setkali s národním umělcem Vojtěchem Sed-
láčkem z Javornice v Orlických horách a prohlédli si jeho grafic-
kou dílnu. K cestám za nápady pro své litografie používal koně 
a bryčku. Rektor Akademie výtvarných umění Miloslav Holý, 
který vystavoval v Náchodě, pozval členy do své pracovny ve Sla-
tině nad Zdobnicí. V této obci se zasloužil o vybudování vesnic-
ké galerie, kde dokázal nashromáždit a opatřit díla významných 
českých malířů. Pozval členy kroužku i do svého pražského ate-
liéru. Na dobové fotografii je J. Šejnoha a jeho dort. 

Jitka Amalberga Pácaltová

Václav Cvejn, člen našeho spolku, oslavil v nedávných dnech 
své 75. narozeniny. K této příležitosti uspořádal autorskou vý-
stavu ve svém rodišti Velkém Poříčí v Galerii 102. Vernisáže se 
zúčastnili významní představitelé městyse a mnoho jeho přátel 
a obdivovatelů umění. Milan Jícha a foto Jiří Spíšek.

Každoroční průvodce zimním programem a novinkami našeho 
regionu je již téměř hotov. Zimní noviny vyjdou poslední říjnový tý-
den a budou k dostání zdarma v informačních centrech Kladského 
pomezí.

Úvodní článek je tentokrát věnován jednomu z významných 
výročí, které oslavíme během zimního období. V únoru 2020 to 
bude právě dvě stě let, co se narodila spisovatelka Božena Něm-
cová. Kromě zajímavostí o jejím životě článek prozradí také více 

o natáčení nového filmu podle jejího života s Aňou Geisslerovou 
v hlavní roli, které zčásti probíhalo u nás.

Připomeneme si rovněž výročí od otevření dvou náchodských 
dominant – Beránku (105 let) a budovy nové radnice (115 let). Pro 
rodiny s dětmi je přichystán tip na quest v Klopotovském údolí. 
A co je nového? Pratur na josefovských loukách, odhalená socha 
sv. Panny Marie před kostelem v Polici nad Metují a řada regio-
nálních publikací, které vám doporučíme spolu s regionálními 
výrobky jako ideální dárek (nejen) pro patrioty.

 Nechybí také běžkařský výlet, přehled ski areálů a kul-
turních akcí. Ohlížíme se za Festivalem zážitků 2019 a zveme 
další ročník, který bude mít tentokrát téma tradice. Noviny bu-
dou kromě informačních center k dispozici také v elektronické 
verzi na www.kladskepomezi.cz

Branka je obecně prospěšná společnost, jejímž cílem je šetr-
ný rozvoj cestovního ruchu. Zakladatelem je Svaz cestovního ru-
chu Kladské pomezí, který sdružuje více než 40 měst, obcí a sou-
kromých subjektů. 

Kladské pomezí je oficiální název turistické oblasti v severo-
východních Čechách při hranici s Polskem, která zaujímá rozlo-
hu bývalého okresu Náchod a částečně zasahuje do okresu Trut-
nov v oblasti Jestřebích hor. Název vychází z historie, kdy tudy 
procházela důležitá obchodní stezka spojující Prahu s polským 
Kladskem.

Zimní noviny Kladského pomezí jsou na cestě
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Majitel:  Město Náchod, Masarykovo nám. čp. 40
Provozovatel: Sportovní zařízení města Náchoda, příspěvková 
organizace, Pražská 178, 547 01 Náchod, Telefon: +420 491 427 
740, mobil: +420 604 839 771 
   
Sezóna a provozní doba:
 Sezóna začíná od dubna a končí dle počasí nejpozději v listopadu
 Provozní doba: pracovní dny pondělí až pátek 7.00–19.00 v mi-
mopracovní dny dle objednávek nájemců.
Veřejnost má možnost si hřiště s umělým povrchem pronajmout 
pouze za úplatu. Mimo tyto hodiny je hřiště uzavřeno.

Vstup na víceúčelové hřiště:
 Vstupem do areálu víceúčelového hřiště souhlasí jeho návštěvník 
s dodržováním tohoto provozního řádu.
 Vstup na víceúčelové hřiště je umožněn všem nájemcům v soula-
du s uzavřenými smlouvami a dle objednávek potvrzených pro-
vozovatelem.
 Víceúčelové hřiště je využíváno školami všech stupňů v rámci 
tělesné výchovy a sportovních kroužků, házenkářkami pro tré-
ninky a utkání, zapsanými spolky, dalšími nájemci a veřejností.

Provozní pokyny pro návštěvníky:
 1.  Prostor víceúčelového hřiště lze využívat jen ke sportovním 

účelům – házená, volejbal, malá kopaná a další míčové hry.
 2. Návštěvníci jsou povinni dbát zvýšené opatrnosti při provo-

zování sportovní činnosti tak, aby předcházeli vzniku úra-
zů, nepůsobili škodu provozovateli hřiště ani třetím oso-
bám.

 3. Do prostor víceúčelového hřiště je zakázáno vnášení a kon-
zumace alkoholických nápojů a jiných návykových látek.

 4. V prostoru hřiště je zakázáno kouření a používání elektro-
nických cigaret.

 5.  Návštěvníci jsou povinni v prostoru víceúčelového hřiště 
udržovat pořádek a čistotu, odpadky odkládat pouze do košů 
k tomu určených nebo do kontejneru umístěného poblíž ví-
ceúčelového hřiště.

 6.   Je zakázáno do prostoru víceúčelového hřiště vstupovat se 
zvířaty.

 7. Na víceúčelové hřiště je zakázáno vstupovat mimo provoz-
ní dobu.

 8. Víceúčelové hřiště je nutné užívat maximálně šetrným způ-
sobem tak, aby nedocházelo k poškozování majetku.

 9. Na víceúčelové hřiště je přísně zakázáno odkládat jakékoliv 
předměty (kamení, větve, sklo, odpad).

 10. Na víceúčelovém hřišti je přísně zakázáno používat otevře-
ný oheň a zábavní pyrotechniku, manipulovat s hořlavými 
či jinak nebezpečnými látkami.

VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ HAMRA

 11. Vstup na umělý povrch je povolen pouze ve sportovní obuvi 
s hladkou podešví, je zakázán vstup v obuvi s kolíky, špun-
ty, apod.

 12. Návštěvníci jsou povinni na umělém povrchu dodržovat zá-
kaz:

  * bruslení
  * jízdy na kole
  * vstupu s kočárkem
  * vstupu ve znečištěné obuvi
  * konzumace nápojů a jídel včetně žvýkaček
  * lezení a šplhání po sportovních zařízeních.
 13. Návštěvníci musí respektovat pokyny zaměstnanců provo-

zovatele.
 14. Každý nájemce přebírá plnou právní zodpovědnost za bez-

pečnost svých svěřenců.
15.   Pro nájemce je místnost první pomoci v prostoru šaten na 

stadionu Hamra.
 16. Veřejnost při bezplatných hodinách užívá stadion na vlast-

ní nebezpečí.
Tento provozní řád byl schválen Radou města Náchoda dne 
usnesením č. 34/798/19. Platnost od 1. 7. 2019.

Sportovní zařízení města Náchoda
příspěvková organizace
Pražská 178, 547 01 Náchod, tel. 604 839771
e-mail: sport.nachod@wo.cz, www.sportnachod.cz

Ceník sazeb za využívání 
víceúčelové hřiště
   
tréninky, zápasy kluby, veřejnost  200 Kč / hodinu
školy  150 Kč / hodinu
osvětlení  80 Kč / hodinu 
    
Základní školy, střední školy a odborná učiliště využívající sta-
dion pravidelně v rámci tělesné výchovy a sportovních krouž-
ků uzavírají s provozovatelem individuelní smlouvy o využívá-
ní stadionu – cena je smluvní dle rozsahu využívání.
Sportovní kluby a další zapsané spolky mohou také uzavírat 
s provozovatelem individuelní smlouvy a využívání stadionu – 
cena je smluvní dle rozsahu využívání.
Veřejnost – využití dle volných hodin a domluvě se správci
O víkendech mohou probíhat na hřišti zápasy o kterých bude ve-
řejnost s předstihem informována . 
Objednávky možné na email: info@sportnachod.cz , sport.na-
chod@wo.cz nebo na tel.: 604 839 771
Platnost ceníku od 1. 9. 2019

Kateřina Beranová, ředitelka

Od května 2018 do konce května letošního roku proběhla re-
konstrukce víceúčelového hřiště na Hamrech za více než 5,5 mil. 
Kč. Během úprav, které provedla firma VYSSPA Sports Techno-
logy s.r.o., Plzeň, byl na hřiště položen umělý trávník, za bran-
kami naistalovány záchytné sítě, v okolí hrací plochy zámková 
dlažba a stožárové osvětlení. Nová krytina na tribuně je dílem 
firmy Vše pro stavby, s. r. o. Tribunu lavičkami z betonových blo-
ků a sedací část pak lavičkami z hoblovaných fošen osadila firma 
Bezedos, Velké Poříčí. Díky novému mobiliáři a dalšímu vybave-
ní, jako jsou branky na házenou, sítě na volejbal nebo basketba-
lové koše mohou hřiště využívat sportovní oddíly, ale také škol-
ní mládež i široká veřejnost. 

Návštěvníci se dostanou na hřiště hlavní branou z Hamer, kde 
je otevřená spojovací brána. Zájemci o pronájem z řad veřejnosti 
si mohou domluvit návštěvu individuálně po telefonické dohodě.

Provozní řád a ceník najdete viz níže.
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ČTĚTE NÁVODY
Instalujte a užívejte tepelné a jiné spotřebiče v souladu 
s průvodní dokumentací výrobce.

HLÍDEJTE OTEVŘENÝ OHEŇ
Nenechávejte bez dozoru otevřený plamen svíček, spo-
ráku, krbu a zvyšte opatrnost při vaření.

POZOR NA CIGARETY
Při kouření a odhazování nedopalků do odpadkových 
košů nedopalky vždy dokonale uhaste.

KONTROLA KOMÍNŮ
Dodržujte pravidla na údržbu a provoz spalinových cest.

TOPTE, JAK SE MÁ
Nedávejte do blízkosti topidel hořlavé látky, popel uklá-
dejte do nehořlavé nádoby.

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

POUČTE SVÉ DĚTI
Dejte z dosahu dětí zápalky, zapalovače, vysvětlete 
jim nebezpečí vzniku požáru.

VYBAVTE SVOJI DOMÁCNOST
Instalujte hlásiče požáru, vybavte domácnost hasicí-
mi spreji a přenosnými hasicími přístroji.

UDRŽUJTE V POŘÁDKU UZÁVĚRY  
INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
Hlavní vypínače elektrického proudu, uzávěry vody 
a plynu musejí být řádně označené a přístupné.

KONTROLUJTE ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ
Kontrolujte pravidelně stav spotřebičů a šňůrových 
vedení. 

UDRŽUJTE PRŮCHODNÉ CHODBY A SCHODIŠTĚ
V případě požáru oceníte, že budete moci z hořící-
ho domu rychle utéct a zachránit členy rodiny.

Měli byste si uvědomit, že odpo-
vědnost za své chování a za tech-
nické zabezpečení svých domovů 
proti požáru nesete pouze vy sami! 
Aby k těmto požárům nedocházelo 
a nedocházelo k úmrtím a zraněním, 
dodržujte toto BEZPEČNOSTNÍ 
DESATERO.

© MV–generální ředitelství 
Hasičského záchranného sboru

České republiky 

BEZPEČNOSTNÍ
DESATERO

domov i sebe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Náchod 
 
 
 
drobné upomínkové předměty,  
nové informační materiály, 
balónky pro nejmenší návštěvníky. 
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Několikanásobný mistr republiky v kategorii juniorů a mis-
tr republiky v kategorii dospělých v bezmotorovém létání David 
Mach (25) pochází z Velkého Poříčí a hlavní zázemí má na velko-
poříčském letišti, kde létá pod hlavičkou hronovského aeroklu-
bu. O jeho úspěších a začátcích vám přinášíme s Davidem Ma-
chem rozhovor.
Jaké závody pro Vás byly v letošním roce důležité a jak jste si vedl? 

Pro mě bylo v letošním roce důležité mistrovství republiky ju-
niorů, které se konalo prvních čtrnáct dnů v červenci. Tyto zá-
vody jsem vyhrál.

Další významný závod bylo mistrovství světa juniorů, které 
se konalo v maďarském Szegedu. To je na jihu Maďarska. Tam 
jsem ze 44 závodníků skončil pátý. 

Na to hned navazovalo mistrovství republiky v kategorii do-
spělých, které se konalo v Moravské Třebové. Tam jsem se stal 
mistrem republiky.
Nyní tedy létáte v kategorii juniorů?

Letos ještě ano, ale od příštího roku už ne.
Jaké jsou tedy letos vaše celkové výsledky?

V současné době jsem v kategorii juniorů na prvním místě 
v republice. Toto umístění si držím již několik let. V Evropě jsem 
do první desítky. V juniorech jsem ale letos letěl naposledy, jeli-
kož je to omezené věkem do 25 let.
Jaké máte plány na příští rok? 

Jelikož jsem vyhrál mistrovství republiky v k ategorii dospě-
lých, tak jsem se nominoval na příští rok na mistrovství světa 
dospělých. Záleží do jaké kategorie budu zařazen. Poletím buď 
ve Francii, nebo v Německu. Ale startovat budu v každém pří-
padě.
Jak si vedete v celkovém pořadí v kategorii dospělých, za které už 
také létáte?

V kategorii dospělých existuje žebříček pilotů, kde jsou vedeni 
všichni, kteří závodí. Z tohoto se počítají tři nejlepší lety. V loň-
ském roce jsem byl z patnácti set pilotů na devátém místě. V re-
prezentaci je potom zařazeno 20 pilotů. S tím, že jsem si letos 
udělal dobré výsledky, tak se dostanu do první čtyřky.
Létáte v reprezentačním týmu České republiky, jak to bude dál?

Do současné doby jsem byl zařazen v reprezentaci České re-
publiky v kategorii juniorů, ale i dospělých. V příštím roce už 
budu jen v kategorii dospělých a věřím, že se v reprezentaci udr-
žím.
Co přináší být zařazen do reprezentace České republiky?

Výhodou je, že dostáváme zdarma letadla a jsou placeny svě-
tové závody. Placeno je startovné, ubytování a vlečná letadla, 
která vás vytáhnou do vzduchu. Ostatní si musím zaplatit sám. 
Když to tak shrnu, tak jedna letecká sezona vyjde téměř ke dvě-
ma stům tisícům.
Jaké to je se sponzory, máte nějaké?

U tohoto sportu je velký problém sehnat sponzory. Je to sport, 
který není pro veřejnost tak viditelný a ani v médiích se tomu-
to tématu moc nevěnují. Proto nikdo nechce na tento sport dá-
vat finanční prostředky. Nabízejí pouze reklamní předměty, ale 
to pro nás nemá žádný význam.
Tak jste to s hledáním sponzorů vzdal?

Neodrazuje mě to, a tak se stále snažím nějaké sponzory se-
hnat, jelikož to je opravdu finančně náročné. Od příštího roku, 
kdy přejdu do kategorie dospělých, tak bude i podpora od repre-
zentace slabší.
Když ve stručnosti shrneme Vaše začátky, jak jste se k létání dostal?

K létání jsem se prakticky dostal přes rodinu. Od malička jsem 
vyrůstal na letišti, a to o mém dalším osudu jasně rozhodlo. Můj 
děda se věnoval leteckému modelářství a létal na rogalu. Můj 
otec létal 20 let v české reprezentaci na rogalu a věnoval se le-
teckému modelářství, což dělá dodnes. Na větroni začal létat 
i můj bratr, a tak mě to k létání táhlo, a jak to bylo možné, tak 
jsem začal na větroni létat také. Zároveň jsem se společně s ot-
cem věnoval i leteckému modelářství. 

Na malém letišti vyrostl velký šampion
V kolika jste tedy začínal? 

Létat s větroněm jsem začal od čtrnácti let, hned jak to bylo 
možné. To je ale s instruktorem. Poprvé jsem samostatně letěl 
v patnácti. V šestnácti letech si je možné udělat pilotní licen-
ci, čehož jsem hned, jak to bylo možné, využil. Od té doby jsem 
také začal závodit. 
Jak dlouho tedy závodíte?

Závodím devět let. Létám jedenáct let. Všechny volné chvíle 
tak trávím na letišti a v letadle.
Tento koníček je finančně a časově velice náročný. Jak toto řešíte?

Přes léto se věnuji létání a pracuji přes zimu. To musím na ce-
lou leteckou sezonu vydělat. Pokud se létá na špičkové úrovni, 
tak se létání současně se zaměstnáním kombinovat nedá. Přes 
letní sezonu se pouze trénuji a létám na závodech.
Nechá se to tak praktikovat?

Zatím to tak vychází.
Byly i chvilky, kdy jste přemýšlel, že se závoděním skončíte?

Jo, taky se to stává. Například v polovině června, kdy jsem stá-
le trénoval na závody, abych měl dobré výsledky a byl jsem pře-
létaný, tak jsem měl tak týden nutkání, že toho nechám.
A dostal jste se z toho?

Jelikož je tento sport náročný především po psychické strán-
ce, tak je potřeba být stále v kontaktu s odborníky. Tam jsem byl 
ujištěn, že je v pořádku, že k této situaci došlo, není to prý nic 
výjimečného a nepřirozeného.

Děkuji za rozhovor a přejeme Vám hodně úspěchů 
v nadcházející sezoně – Jiří Mach

Ve čtvrtek 19. září 2019 klienti Domova pro seniory Marie jeli 
autobusem na výlet do Ratibořic. Posezení a občerstvení nabíd-
la Restaurace Viktorka, která je součástí Hereckého muzea. Pod-
zimní větrné počasí provázelo klienty, kteří se prošli alejí k mlý-
nu a splavu. V podvečer unavené a spokojené výletníky dovezl 
autobus zpět domů. Mgr. Jaromír Vejrych.

Podzimní výlet klientů Domova 
pro seniory Marie do Ratibořic
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Zámecká jízdárna
Náchod, Smiřických 272, tel. 491 427 321, 491 423 245
Otevřeno denně kromě pondělí od 9 do 17 hodin.

 „Retrospektivní výstava ruského malířství 
XVIII.–XX. století“. 
Připomínka stejnojmenné výstavy konané v Clam-Gallasově 
paláci v Praze roku 1935
Letošní výstavou ruského umění připomínáme největší vý-
stavní projekt ruského umění u nás vůbec – I. retrospektivní 
výstavu ruského malířství XVIII.–XX. století, jež se uskutečni-
la v roce 1935 v Praze. Náchodská galerie představuje tuto je-
dinečnou výstavu fotodokumentací, odkazy v dobovém tisku 
a především výběrem děl ze svého fondu a zápůjček z Akade-
mie věd ČR, v. v. i, Národní galerie v Praze i soukromých sbí-
rek. 6. 4. – 10. 11.

 Zápisník zmizelého 
Magický baladický text Zápisník zmizelého (1916), u kterého 
byl teprve po osmdesáti letech definitivně identifikován autor 
– významný regionální literát Ozef (Josef) Kalda (1871–1921) 
již záhy po svém mystifikačním publikování představoval in-
spirační výzvu pro výtvarníky. Básnická skladba o erotické 
fascinaci přerůstající v zakázanou lásku se stala základem pro 
řadu ilustračních doprovodů i samostatných děl. Kulturně his-
torickou „věčnost“ mu přineslo následné zhudebnění Leošem 
Janáčkem ve formě originálního písňového cyklu. 
14. 9. – 10. 11., vernisáž v pátek 13. 9. v 17 hodin

 Marek Macek – Anodonta, výstava z cyklu Umělci do 40 let
Autor se ve své volné tvorbě systematicky zabývá průzku-
mem digitálního prostředí, s jehož zdánlivě neomylným sys-
témem cíleně manipuluje. Algoritmus – zdrojový kód převádí 
do vizuálního a akustického jazyka a s pomocí řízené odchyl-
ky jej narušuje za účelem vytvoření výsledného díla. Využi-
tí charakteristických vlastností vlnění, které je společné obě-
ma způsobům uměleckého vyjádření, a vnější zásah do světa 
digitálních dat jsou tak způsobem tematizace samotného mé-
dia, jehož možnosti autor rozšiřuje i neguje.
19. 9. – 10. 11., vernisáž ve středu 18. 9. v 17 hodin

 Čtvrteční výtvarná dílna pro seniory 
– Marek Macek – Anodonta
Komentovaná prohlídka s autorem výstavy. Zaměříme se 
na zobrazení zvuku ve vizuálním umění. Pokusíme se vytvořit 
akustické kresby kresebnými a experimentálními technika-
mi. Dílna se uskuteční ve čtvrtek 3. října v prostorách galerie 
od 15 do 17 hodin. Hlaste se prosím nejpozději do úterý 1. 10. 

 Sobotní výtvarná dílna pro rodiče s dětmi 
– Mezi uchem a okem
Inspirace výstavou Marka Macka – Anodonta. Dílna pro rodiče 
s dětmi se uskuteční v sobotu 5. října v prostorách galerie od 14 
do 16 hodin. Určeno pro rodiče s dětmi od 5 let, mladší souro-
zenci jsou také vítáni, podle svých možností a chuti se mohou 
dílny účastnit. Hlaste se prosím nejpozději do čtvrtka 3. 10. 

 Nabídky edukačních programů jsou připraveny k výsta-
vě Ruského malířství 19. a poč. 20. století a k výstavě Ma-
rek Macek – Anodonta. 
Programy můžete rezervovat e-mailem na adrese info@gvun.cz 
nebo telefonicky: 491 427 321, 606 647 216.
Naše galerie 2019
Galerie vyhlašuje 12. ročník výtvarné soutěže pro občany Ná-
chodska. Téma: Síť. Odevzdávání prací: 1. 12. – 15. 12. 2019
Oficiální vyhlášení výsledků soutěže, včetně předání cen, pro-
běhne v rámci vernisáže výstavy vybraných soutěžních prací 
dne 17. 1. 2020. Podrobné informace naleznete na www.gvun.cz, 
https://www.facebook.com/galerienachod/ a na letácích (Městské 
informační středisko, Městská knihovna Náchod).

GALERIE výtvarného umění v Náchodě
Zveme vás srdečně na celostátně uznávanou výstavu Zahrada 

východních Čech v Častolovicích okres Rychnov nad Kněžnou ve 
dnech 3.–6. října 2019. Bližší informace na www.zahradkari.com. 

Zahrada východních Čech

V sobotu 21. září 2019 patřilo náchodské náměstí sportu 
a sportovním oddílům. Již po šesté tak měly náchodské spor-
tovní oddíly a organizace, které zajišťují volnočasové aktivity, 
možnost prezentovat dětem a jejich rodičům svou nabídku. Děti 
si mohly vyzkoušet tradiční hokej, házenou, fotbal nebo flor-
bal, nechyběla nabídka školy bruslení, korfbalu, ale i orientač-
ní běh. O doprovodný program se postaraly Mažoretky Náchod, 
dobrovolní hasiči SDH Běloves nebo náchodské Déčko s elektro-
nickou střelnicí. 

Akci Za sportem na náměstí tradičně spojenou s divácky 
atraktivní soutěží Strongman 2019 zahájil ve 13 hodin místosta-
rosta František Majer.

Nabídka sportů je v Náchodě pestrá a je si opravdu z čeho vy-
bírat. Věříme, že i tentokrát si při prezentaci 14 oddílů mnoho 
dětí vybralo ten správný směr.

Děkujeme organizátorům a všem klubům a jejich členům, kte-
ří se každoročně podílejí na prezentaci možností sportovních ak-
tivit, za skvělou atmosféru, a hlavně za to, co dělají v průběhu 
celého roku pro náchodské děti.

Malým i velkým sportovcům přejeme v nové sezoně hodně 
úspěchů a žádná zranění!

Za sportem na náměstí  
a Strongman 2019
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 V sobotu 19. října 2019 v 11.00 hodin bude odstartován z hro-
novského náměstí již 62. ročník silničního běhu Hronov–Ná-
chod. Na závodníky čeká původní trať dlouhá 8850 m s cílem 
před městskou radnicí na náměstí TGM v Náchodě, kde se nejlep-
ší běžci objeví krátce před půl dvanáctou hodinou. Tento běh je 
veřejným závodem, přeborem okresu Náchod mužů a žen v sil-
ničním běhu a posledním 7. závodem seriálu běhů „Primátor 
cup 2019“.

 Přihlášky nových závodníků a vydání startovních čísel elek-
tronicky přihlášeným závodníkům proběhne jak v pátek 18. 10 
tak i v sobotu 19. 10. ve sportovní hale SK Náchod dříve Rube-
ny. V pátek 18. října 2019 od 13–18 hodin (startovné 200 Kč). 
V sobotu 19. října 2019 od 7.30 do 9.50 hod. (startovné 300 Kč). 

Při prezentaci převezmou závodníci startovní číslo s čipem, 
pamětní list a ručník s logem závodu. Všichni závodníci budou 
převezeni autobusy z Náchoda z parkoviště před sportovní ha-
lou SK Náchod na místo startu od 8.45 do 10.10 hodin. Jeden au-
tobus pak jejich osobní svršky zase doveze do cíle závodu. Po-
řadatelé, ale i policejní orgány, mají při této příležitosti prosbu 
k motoristům, aby v době konání závodu mezi 11.00–12.00 ho-
din pokud možno nepoužívali silnici II. tř. z Náchoda do Hrono-
va, protože se běží za normálního provozu a dojde jen k usměr-
ňování vozidel příslušníky policie.

Ve 12.45 hodin proběhne slavnostní vyhlášení výsledků zá-
vodu v obřadní síni MěÚ v Náchodě. Ceny předají představite-
lé pořádajících měst a zástupci pořadatele a sponzorů závodu.

V cíli závodu před radnicí na Masarykově náměstí v Náchodě 
proběhnou od 8.15 do 10.45 hod. dětské běžecké závody. Závod-
níci se mohou přihlásit elektronicky nejpozději do 15. 10. 2019 
nebo v místě startu nejpozději 30 min. před startem dané kate-
gorie.                           Organizační výbor závodu, Hronov–Náchod

Silniční běh Hronov–Náchod
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Mažoretkový klub MONA Náchod letos 
oslavil úctyhodných 25 let od svého zalo-
žení. Dárkem k tomuto krásnému výročí 
tak byl pro vedoucí Moniku Bergerovou 
a její svěřenkyně rekordní úspěch na svě-
tovém šampionátu v Praze, který se ko-
nal ve dnech 20.–24. 8. 2019 ve sportovní 
hale Královka.

Město Náchod reprezentovalo 40 for-
mací, které se probojovaly na vrcholnou 
soutěž celé sezóny. Nejvíce očekávání bylo 
od kategorie seniorek, které byly favorit-
kami v disciplíně baton (hůlka) i pom pom 
(třásně). Jejich sestavy, které připravila 
hlavní trenérka Anna Merenusová, jste 
mohli sledovat v přímém přenosu na ČT 
Sport. Zde právě tato děvčata zazářila 
a získala titul Mistryň světa v obou dis-

Rekordní úspěch náchodských mažoretek!
ciplínách. V disciplíně pom pom se svou 
choreografií „Greatest Show“ porazili své 
rivalky a loňské mistryně z Bulharska. Se-
stava s hůlkou na téma „Atlas mraků“, in-
spirovaná stejnojmenným filmem, svým 
prvenstvím obhájila loňské zlato a napra-
vila tak méně vydařené 5.místo z letošní-
ho mistrovství ČR.

Výprava z MONY se neztratila ani v dal-
ších disciplínách a věkových kategoriích. 
Celkově si náchodské mažoretky odvez-
ly ze šampionátu 20 medailových umís-
tění (9x zlato, 4x stříbro a 7x bronz). Zla-
to si, kromě seniorských skupin, odvezly 
i juniorky se sestavou „Swing“ s náčiním 
pom pom. Na soutěžní ploše excelovala 
sólová závodnice Aneta Vacková s náči-
ním baton, sesterské duo Valérie a Nora 
Kordíkovi s třásněmi i v mixu, duo juni-
orek Kateřina Dostálová a Daniela Cvrč-
ková s náčiním pom pom a miniformace 
seniorek s náčiním pom pom i mix. Stří-
brný kov vybojovala miniformace junio-
rek s náčiním baton, duo Zuzana Dušková 
a Valérie Kordíková se stejným náčiním 
a kadetka Kateřina Dostálová v obtížné 
disciplíně s dvěma hůlkami. Bronz získala 
skupina kadetek s třásněmi, seniorská mi-
niformace s hůlkou, juniorská miniforma-
ce s třásněmi, duo Tereza Kubínová a Ka-
teřina Truxová s třásněmi, duo mix Nikola 

Korfbalový tým náchodského SK Plhov 
se účastnil, v rámci přípravy na extraligu, 
turnaje v Prievidzi.

V sobotu se bojovalo ve dvou skupi-
nách. Náchodští korfbalisté vyhráli svoji 
skupinu. V nedělních bojích je jediná po-
rážka s maďarským týmem z Budapešti 
odsunula jen k boji o bronzovou příčku. 
Tam porazili podruhé brněnský tým a zís-
kali bronzové medaile.

Turnaje se účastnili pod vedením ko-
línského trenéra Radka Honzíčka: Deni-
sa Kolářová, Tereza Hurdálková, Gabriela 
Hurdálková, Pavlína Štěpánová, Michaela 
Nováková, Jan Šmějkal, Jan Šimek, Miku-
láš Martinec, Jakub Novotný a Filip Šmíd.

V letošním ročníku 2019/2020 nastou-
pí SK Plhov – Náchod v 1. lize. a také v ex-
tralize. Své domácí zápasy musí prozatím 
odehrávat ve sportovním komplexu Uni-
verzity Pardubice. 

Náchod bude mít zastoupení i v katego-
rii dorostu, starších a mladších žáků. Mini 
žáci budou hrát náchodskou soutěž, která 
je pro všechny zájemce i začátečníky. Bu-
deme o ní ještě informovat.

Korfbalový tým SK Plhov-Náchod se 
účastnil na počátku léta turnajového klá-
ní ve slovenské Nitře.

V sobotu se týmu nedařilo dotáhnout 
své boje do vítězného konce, když prohrá-
li některé zápasy jen velmi těsně. Vše si 
vynahradili v neděli a v baechkorbalovém 
turnaji zvítězili.

Turnaje se účastnili: Lucie Šrůtová, Mi-
chaela Nováková, Pavlína Štěpánová, Jitka 
Štěpánová, Anna Kuncová, Tomáš Rompo-
tl, Michal Hornych, Filip Šmíd, Václav Ště-
pař a Jiří Moc.

Všichni tito hráči nastoupí na podzim 
a budou reprezentovat Náchod v doroste-
necké lize, 1. lize a extralize. Všem drží-
me palce.

KORFBAL

1. kuželkářská liga žen: (hrací den – sobota)
 12. 10. 2019 11.00 SKK Primátor Náchod – KK Blansko 
 2. 11. 2019 11.00 SKK Primátor Náchod – TJ Spartak Přerov
2. kuželkářská liga žen: (hrací den – sobota)
 19. 10. 2019 14.00 SKK Primátor Náchod B – TJ Sokol Chýnov
2. kuželkářská liga mužů: (hrací den – sobota)
 19. 10. 2019 10.00 TJ Červený Kostelec – TJ Sokol Tehovec
3. kuželkářská liga mužů: (hrací den – sobota)
 12. 10. 2019 15.00 SKK Primátor Náchod A – TJ Sokol Kolín
 2. 11. 2019 15.00 SKK Primátor Náchod A – KK Jiří Poděbrady
1. kuželkářská liga dorostu: (hrací den – neděle)
 6. 10. 2019 10.00 SKK Primátor Náchod A – KK Jiskra Hylváty A
 13. 10. 2019 10.00 SKK Primátor Náchod B – KK Jiskra Hylváty B
 20. 10. 2019 10.00 SKK Primátor Náchod A – SKK Hořice v Podkr.
 3. 11. 2019 10.00 SKK Primátor Náchod B – SKK Primátor Náchod A
Divize: (hrací den – pátek)
 11. 10. 2019 17.00 SKK Primátor Náchod B – Sokol Nová Paka A
 25. 10. 2019  17.00 SKK Primátor Náchod B – TJ Dvůr Králové n. L. A
Východočeská soutěž: (hrací den – pátek)
 11. 10. 2019 19.30 SKK Primátor Náchod D – TJ Třebechovice p.O. B
 18. 10. 2019  17.00 SKK Primátor Náchod C – KK Přelouč B
 18. 10. 2019  19.30 SKK Primátor Náchod D – TJ Červený Kostelec C
 1. 11. 2019  17.00 SKK Primátor Náchod C – TJ Sokol Smiřice C
 1. 11. 2019  19.30 SKK Primátor Náchod D – KK Hradec Králové C
Východočeský pohár mládeže: (hrací den – neděle)
 3. 11. 2019 12.00 Turnaj družstev dorostu Královéhradeckého a Pardubického kraje

PROGRAM NA KUŽELNĚ SKK PRIMÁTOR NÁCHOD – říjen 2018

Přihlášky do turnaje neregistrovaných v kuželkách
SKK Primátor Náchod vyhlašuje již 47. ročník tradičního turnaje neregistrovaných ku-
želkářů a kuželkářek, který nese název největšího sponzora turnaje „O pohár pivova-
ru PRIMÁTOR Náchod“ Turnaj bude zahájen opět začátkem listopadu 2019 a vyvrcholí 
koncem ledna 2020. Veškeré informace naleznete na www.kuzelky.nachod.net. Přihláš-
ky mailem na adresu: milca.abaja@seznam.cz, na tel.: 602 490 088 nebo osobně v odpo-
ledních hodinách přímo na naší kuželně. Termín uzávěrky přihlášek je 15. října 2019.

Valentová a Kateřina Dostálová a Valérie 
Kordíková v prestižní disciplíně baton se-
nior solo.

V této době se tým připravuje na další 
sezónu, která odstartovala již 2. 9. 2019 
přivítáním nových dětí. V září začínají 
děvčata od 4 let věku v přípravné katego-
rii a učí se základům gymnastiky, baletu 
a práce s náčiním. I je čekají nejen vystou-
pení, ale nově se mohou zúčastnit i soutě-
ží republikové úrovně. 

Mgr. Anna Merenusová
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 sobota 5. 10. v 16 hodin: FK Náchod – FK Libiš – divizní utká-
ní mužů

 neděle 6. 10. v 16 hodin: FK Náchod „B“ – Lázně Bělohrad  
– I. A třída mužů

 neděle 6. 10. v 10 a ve 12 hodin: FK Náchod U19+U17 – Čáslav 
– dorostenecká divize

 sobota 19. 10. v 15.30 hodin: FK Náchod – FK Dvůr Králové nad 
Labem – divizní utkání mužů

 neděle 20. 10. v 15.30 hodin: FK Náchod „B“ – FK Sobotka  
– I. A třída mužů

 neděle 20. 10. v 10 a ve 12 hodin: FK Náchod U19+U17 – FK Os-
trá – dorostenecká divize
Mistrovská utkání A mužstva a U19+U17 se hrají na stadionu 
v Bělovsi. 
Mistrovská utkání B mužstva se hrají na hřišti v Provodově. 
Na obou hřištích je pro naše fanoušky občerstvení zajištěno. Přijď-
te povzbudit naše hráče. 

FK Náchod

v říjnu 2019 v Regionálním muzeu Náchod
Přehled kulturních akcí Státní zámek Náchod
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 regi-
onu od nejstarších doložitelných projevů života pravěkých lidí až 
po současnost. Součástí je rovněž ojedinělá expozice figurek vo-
jáčků čsl. armády první republiky v miniatuře Měli jsme se brá-
nit – 1938 modeláře a sběratele Lubora Šušlíka. Organizované 
výpravy lze objednat na tel. čísle 491 433 722 nebo na e-mailu 
muzeumna.expozice1@seznam.cz. Otevřeno denně mimo pon-
dělí 9–12, 13–17 hod.

Hana Koblížková-Šálová: Náchod v obrazech a fotografiích
Ve dnech 4. října až 3. listopadu 2019 proběhne v Broučkově 
domě na Masarykově náměstí čp. 18 výstava obrazů a fotografií 
Hany Koblížkové-Šálové. Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 3. říj-
na 2019 od 17 hodin. Všichni jsou srdečně zváni! Otevřeno den-
ně mimo pondělí 9–12, 13–17 hod.

Náchodský fotografický podzim
Muzeum Náchodska srdečně zve návštěvníky do výstavní síně 
muzea (roh Zámecké a Tyršovy ulice) na výstavu fotografií čle-
nů Fotoklubu Náchod. Výstava potrvá do 27. října 2019, otevře-
no denně mimo pondělí 9–12, 13–17 hod.

Sedmý muzejní sedánek v roce 2019 
Vízmburk – život na hradě v zrcadle archeologie
Ve středu 2. října 2019 proběhne v přednáškové místnosti Staré 
radnice, Masarykovo náměstí čp. 1 v Náchodě od 17 hodin další 
z cyklu muzejních sedánků, tentokrát věnovaný hradu Vízmbur-
ku. Hrad Vízmburk byl v 70. a 80. letech 20. století pro množství 
archeologických nálezů, které vypovídají o každodenním životě 
na středověkém hradě i jeho zániku, nazýván Východočeskými 
Pompejemi. Poodhalte s námi tajemství tohoto hradu, jeho archi-
tektury, dávné minulosti i záchrany této gotické památky, která 
se řadí k nejstarším v našem regionu. Besedovat s vámi bude ar-
cheolog Mgr. Jan Košťál. Všichni jsou srdečně zváni!

Pevnost Dobrošov
Rozestavěná dělostřelecká tvrz, součást čs. pohraničního opev-
nění z let 1935–1938 s rozsáhlým podzemím. V současné době 
probíhá dlouhodobě avizovaná plánovaná revitalizace pevnost-
ního areálu, během níž je pevnost uzavřena. Volně přístupná 
zůstává naučná stezka dobrošovské pevnosti, k jejíž návštěvě 
zveme. Jako alternativu k návštěvě pevnosti můžeme doporu-
čit srub N-S 82 Březinka (www.brezinka.cz) a muzeum Kahan 
III (www.kahan3.cz).

Mezinárodní den archeologie v Muzeu Náchodska
Muzeum Náchodska se i letos připojí k Mezinárodnímu dni ar-
cheologie, který se uskuteční v sobotu 19. října 2019 v budově 
stálé expozice Muzea Náchodska v Broučkově domě na Masary-
kově náměstí čp. 18 a ve Staré radnici čp. 1 v době od 10 do 17 
hodin. Celodenní program bude plný aktivit pro děti, které si bu-
dou moci zábavnou formou vyzkoušet činnost archeologů a dal-
ších odborných pracovníků.
Program dne archeologie bude spojen s oslavami 140 let od za-
ložení muzea, v jejichž rámci si zájemci budou moci prohlédnout 
nejstarší přírůstky z archeologických sbírek muzea. V 10.45 ho-
din bude představen „zlatý poklad“, jeden z největších pravě-
kých zlatých depotů v ČR. 

V říjnu nabízí náchodský zámek návštěvníkům prohlídky Re-
prezentačních pokojů Piccolominiů, Salonů II. zámeckého patra 
a vyhlídkové věže, terasy a středověkého sklepení o víkendech 
od 10 do 15 hodin, v ostatních dnech prohlídky možné pro ob-
jednané skupiny deseti a více osob. 
Kulturní akce v říjnu 2019:

 6. 10. – Prohlídka zámecké kaple v 13 hodin – prohlídka zá-
mecké barokní kaple včetně sakristie a kruchty. Vstupné 50 Kč.

 26. 10. – Večerní prohlídky zaměřené na rod Piccolomini
Vstupné: 150 Kč/plné, 100 Kč/snížené, 400 Kč/rodinné.
Začátek prohlídek v 17.30, 18.30 a v případě zájmu i v 19.30 hodin
Nutná rezervace na tel. 491 426 201, 773 771 818 nebo e-mailu: 
nachod.objednavky@npu.cz, www.zamek-nachod.cz.

 

VEŘEJNÉ   BRUSLENÍ 
ŘÍJEN 2019 
 Neděle 6. 10. 2019 

od 15.00 hod. do 17.00 hod. 
 Sobota 12. 10. 2019 

od 14.00 hod. do 16.00 hod. 
 Sobota 19 .10 .2019 

od 14.00 hod. do 16.00 hod. 
 Neděle 20. 10. 2019 

od 14.00 hod. do 16.00 hod. 
 Sobota 26. 10. 2019 

od 14.00 hod. do 16.00 hod. 
 Neděle 27. 10. 2019 

od 13.00 hod. do 15.00 hod. 
 
 

www.zimni-stadion-nachod.cz                                                                           zimni.stadion@mestonachod.cz                        
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Stomatologická pohotovost
je v sobotu, v neděli a ve svátek 
vždy od 8.00 do 12.00 hodin.

Stomatologická pohotovost

v obchodním domě Kaufland 
denně 8–20 hodin.

Lékárenská 
pohotovostní služ ba 

* * *

   vždy od 15 hodin 

  5. 10. Křemílek a Vochomůrka 

 12. 10. Začarovaný Kašpárek 

 19. 10. Začarovaný Kašpárek 

 26. 10. Křemílek a Vochomůrka 

 2. 11. Křemílek a Vochomůrka

AKCE PRO VEŘEJNOST
 pátek 4. října 

– PODZIMNÍ KERAMIKA NA ZKOUŠKU 
od 16 do 18 hodin otevřená dílna pro ve-
řejnost, vhodné pro začátečníky (děti i do-
spělé, děti do 6 let s doprovodem), s sebou 
pracovní oděv, přezůvky, vstupné na mís-
tě – dospělí 50 Kč, děti 30 Kč, informace 
Bc. Tereza Išová, tel. 774 223 296 

 pátek 11. října – ERASMUS DAY
osvěta programu Erasmus + organiza-
ce projektů, výměny mládeže, evropská 
dobrovolná služba, diskuze s dobrovolní-
ky, program od 9 do 17 hodin, informa-
ce Bc. Tereza Skalová, youthinaction@se-
znam.cz, 732 662 556

 12.–13. října – VESMÍRNÝ VÍKEND 
víkend pro děti ve věku od 6 do 12 let, 
hry, hrátky a soutěže, noční hra, pro zá-
jemce trocha angličtiny, s sebou spacák, 
věci na ven a dovnitř, hygienické potřeby, 
přezůvky, vybavený penál, kartička pojiš-
těnce, přihlášky do 10. 10., cena 350 Kč, in-
formace PhDr. Jaroslava Nývltová, jajka@
deckonachod.cz, tel. 775 223 291

 29.–30. října – TVOŘIVÉ PODZIMKY
dva jednodenní workshopy pro děti od  
6 let, program od 9 do 15 hodin, podzim-
ní dekorace, kreativní techniky, s sebou 
přezůvky, pracovní oděv, cena 100 Kč za  
1 den včetně oběda, přihlášky do 23. 10., 
informace Bc. Tereza Išová, 
tel. 774 223 296

 29.–30. října – PODZIMKY S TLAPÍKEM
pro děti od 6 let, program od 8 do 16 ho-
din, péče o mazlíčky, zábavné učení o pří-
rodě, s sebou přezůvky a oblečení na ven, 
přihlášky do 26. 10., informace Markéta 
Ulmanová, tel. 773 587 727 

AKCE MATEŘSKÉHO CENTRA
 pátek 11. října 

– ŠITÍ NA ŠICÍM STROJI PRO POKROČILÉ
od 9 do 11 hodin, praktické rady, typy, ná-
vody s Markétou Středovou, vstup zdar-
ma, informace Mgr. Jitka Ničová, tel. 
774635232, mc@deckonachod.cz

říjen
PROGRAM

www.decko–nachod.cz

  5. 10. a 6. 10. MUDr. Vlasta Hýblová Hálkova 367,
  Náchod  tel.: 491 428 636
 12. 10. a 13. 10. MUDr. Ludmila Jánská ZŠ TGM, Bartoňova,
  Náchod  tel.: 491 421 604
 19. 10. a 20. 10.  MDDr. Michal Jánský ZŠ TGM, Bartoňova,
  Náchod  tel.: 491 421 604
 26. 10 a 27. 10.  MUDr. Hana Jelenová Denisovo nábřeží 665
  Náchod  tel.: 491 431 104
 28. 10. MUDr. Tereza Štrasová – MUDr. Semerák – MUDr. Štrasová s.r.o. 
  Denisovo nábřeží 665, Náchod tel.: 491 424 921

KLUB VÝTVARNÍKŮ
 pro všechny zájemce o kresbu a malbu 
(a pro členy klubu s výraznou slevou) po-
řádáme každý měsíc sobotní a víkendové 
VÝTVARNÉ WORKSHOPY A KURZY, jejichž 
nabídku na celý rok najdete na www.dec-
konachod.cz, informace Bc. Tereza Išová, 
tel. 774 223 296

I letos Náchod jsme přivítali evrop-
ské dobrovolníky. Ti na začátku školního 
roku přijíždějí v rámci Evropské dobrovol-
né služby s plánem strávit v našem městě 
necelý rok. A jak se již stalo hezkým zvy-
kem, 5. 9. 2019 je v obřadní síni na rad-
nici přivítal starosta Jan Birke společně 
s místostarostou Janem Čtvrtečkou. Sta-
rosta dobrovolníkům popřál, aby si pobyt 
v náchodském regionu užili, nabídl po-
moc v případě potřeby a pozval všechny, 
aby se společně podíleli na aktivním ži-
votě ve městě. V průběhu tohoto setkání 
se také zmínil o ekologických aktivitách 
v Náchodě a jeho okolí a přizval dobrovol-
níky k jejich účasti.

Tento rok přijeli mladí lidé ze Španěl-
ska, Lotyšska, Německa, Francie, Eston-
ska, Rakouska a Polska.

Projekt Evropské dobrovolné služby re-
alizuje Středisko volného času Déčko Ná-

Uvítání nových 
dobrovolníků 
na náchodské radnici chod již od roku 2006. V rámci progra-

mu Erasmus + financovaného Evropskou 
unií každoročně narůstá počet mladých 
lidí, kteří zavítají na Náchodsko.

Dobrovolníci se těší do základních škol 
Náchod-Plhov, Dolní Radechová, Žďárky, 
ZŠ Komenského Nové Město nad Metu-
jí, a také do DDM Domino Hronov, DDM 
Rychnov nad Kněžnou a neziskové orga-
nizace Dobrá Dědina Šonov. Budou se po-
dílet na realizacích volnočasových aktivit 
a výukových projektů pro děti a mládež 
a ve svém volném čase se zapojí do každo-
denního života místní komunity.

Dětem a mládeži v našem regionu se 
díky komunikaci s dobrovolníky zkvalit-
ní a zpestří výuka cizích jazyků, ale také 
se učí toleranci a respektu k jiným kultu-
rám. Dobrovolníci si naopak odnesou pe-
dagogické znalosti a dovednosti, naučí se 
základům češtiny a zlepší si komunikaci 
v angličtině.
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Církve v Náchodě
Církev československá husitská
Husův sbor, Raisova 806, 547 01 Náchod, farář ThDr. Stani-
slav Švarc, ThD. Kontakt mobil: 420 776 736 885, 420 604 929 825,  
e-mail: stanislav.svarc@volny.cz. Úřední hodiny: středa 15–17 
hod. Kolumbárium otevřeno denně 9–17 hodin. Pravidelné bo-
hoslužby se konají v neděli 8.15 hod. Biblické hodiny ve čtvrtek  
16 hodin. Místo konání Farská síň CČSH, vchod Raisova ul., Náchod.
Římskokatolická farnost – děkanství Náchod
Masarykovo náměstí 75, 547 01 Náchod. Kontakty: kancelář 
491 428 355, děkan P. Mgr. Zdeněk Kubeš 737 383 752, farní vik-
ář jáhen František Filip 733399508 a pomocný duchovní P. Vác-
lav Hejčl 776 283 073, www.nachod.farnost.cz, e-mail: farnost.na-
chod@tiscali.cz. Úřední hodiny: pondělí a čtvrtek 9.00–11.00 
a 15.00–17.00, úterý, středa a pátek 9.00–11.00, v jinou dobu 
po předchozí domluvě. Bohoslužby v kostele sv. Vavřince: pon-
dělí 7.00, úterý 18.00, středa 16.00, čtvrtek 7.00, pátek 18.00, so-
bota 7.30 a v 18.00 s nedělní platností, neděle 7.30, 9.00 a 18.00. 
Mše svaté pro děti a mládež jsou slouženy v kostele sv. Michae-
la v neděli v 10.15. Modlitební setkání v kostele sv. Michaela pro-
bíhá každý druhý čtvrtek od 19.00. 
Posvícenská mše svatá pro farníky z Bražce bude sloužena v ne-
děli 6. 10. v 7.30 v kostele sv. Vavřince. V neděli 13. 10. v kostele 
sv. Vavřince při mši svaté v 7.30 oslaví posvícení farníci z Dol-
ní Radechové. V Dobrošově posvícení oslavíme v neděli 20. 10. 
v 15.00 a následně v pondělí 21. 10. v 18.00. Výročí posvěcení kos-
tela sv. Jana Křtitele oslavíme v neděli 2. 10. v 10.30. Tutéž ne-
děli farníci z Babí oslaví posvícení v kostele sv. Vavřince při mši 
svaté v 9.00.                                                   P. Zdeněk Kubeš, děkan 
Českobratrská církev evangelická
Purkyňova 535, farář Mgr. Marek Bárta, mobil: 604 892 182,  
e-mail: nachod-sonov@evangnet.cz. Bohoslužby vždy v ne-
děli od 9.00 hodin (není-li uvedeno jinak) ve sborovém domě 
v Náchodě a od 10.30 hodin v kostele v Šonově, od neděle 20. 
10. po celé zimní období budou bohoslužby pouze v Náchodě 
od 10.00 hodin. V neděli 13. 10. společné bohoslužby Díkůvzdá-
ní pro celý sbor s vysluhováním svaté večeře Páně v kostele v Šo-
nově od 10.00 hodin, při nichž přivítáme faráře Zvonimíra Šor-
ma, který před třiceti lety v Náchodě spoluzakládal Občanské 
fórum. Se svou ženou Víťou budou hodnotit uplynulá léta svo-
body a spolu s námi vyhlížet i do budoucnosti. Bohoslužby v dia-
konickém středisku ČCE Betanie v pátek 11. 10. od 14.00. Ve čtvr-
tek 31. 10. bohoslužby v Domově důchodců v Náchodě od 9.30 
hod. Biblická hodina v Harmonii ve čtvrtek 10. 10. od 9.30 hod. 
Schůzka dětí na faře v Šonově v pátek 18. 10. od 18.00 hod. Bib-
lické hodiny věnované úvahám o obraně před pověrami každý 
čtvrtek od 16.00 hodin. V sobotu 19. 10. sázení stromů do Dob-
ré zahrady v Šonově od 9.00 hod., poté společný oběd. Ve čtvr-
tek 24. 10. od 18.00 se v rámci Křesťanské akademie uskuteční 
ve sborovém domě (Purkyňova 535) přednáška PhDr. Jiřiny Šiklo-
vé EU – má to ještě smysl? Všichni jsou srdečně zváni! Více 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. P. Geldner, tel. 777 217 968,  
e-mail. nachod@cb.cz. Kazatel senior J. Hofman, tel. 605 973 056, 
kazatel senior RNDr. P. Javornický, CSc., tel. 722 948 196. Bo-
hoslužby v neděli v 9.30 hodin, Rozhovory nad Biblí ve středu 
od 18.30 hodin. Více na www.cb.cz/nachod.

Senior klub „Harmonie 2“
Senioři ČR z městské organizace Náchod vás zvou do klubovny 
na pravidelné čtvrteční programy, kde se v říjnu sejdeme:

 čtvrtek 3. 10. od 14 hod. „Krásy Provence“ – film ze své cesty 
promítne a doplní vyprávěním p. Zdeněk Nývlt;

 čtvrtek 10. 10. od 14 hod. „Země úsměvů“, opereta Franze Le-
hára, přijďte si poslechnout nezapomenutelné melodie; 

 čtvrtek 17. 10. od 14 hod. „BULHARSKO“ – cestopisný film ze 
známých i méně známých míst (od pobřeží a z vnitrozemí);

 čtvrtek 24. 10. od 14 hod. „KAMČATKA“, z cyklu Ruská divoči-
na, připravil a promítne p. Otto Mach;

 čtvrtek 31. 10. od 14 hod. „ATELIEROF vás rozzáří“ – rozdá-
vání radosti společným zpíváním. Přijďte do klubovny pro dob-
rou náladu.
Na naše programy zveme všechny příznivce klubovny seniorů, i když 
nejsou členy naší organizace. Na vaše návštěvy se těší členové výbo-
ru SČR, MO Náchod.

 Česká křesťanská akademie
 Místní skupina Nové Město nad Metují
 srdečně zve na besedu

PhDr. Jiřina Šiklová, CSc.

 Evropská unie
–

má to ještě smysl?

Čt  24.10.2019 Českobratrská církev evangelická
 v  18 hodin                Purkyňova 535

  Náchod
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 
       Program je spolufinancován

z prostředků města
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Městská knihovna Náchod informuje v říjnu 2019

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

Rozvoz knih
Ve čtvrtek 3. října se v dopoledních hodinách uskuteční rozvoz 
knih nemocným nebo starším občanům.

Výstavy
Studovna

 IVA HÜTTNEROVÁ – OBRÁZKY
Do 16. listopadu. Výstava litografií známé herečky, malířky a spi-
sovatelky Ivy Hüttnerové. 

Turnaj v pexesu a deskových hrách
Pátek 4. října od 14.00 hodin. Rád hraješ deskovky a pexeso? 
Přijď si s kamarády zasoutěžit a zpříjemnit si páteční odpoled-
ne do dětského oddělení.

Matěj Ptaszek – Kolumbie
Ve čtvrtek 10. října vás od 17.30 zveme do dětského oddělení 
na cestopisnou besedu s Matějem Ptaszkem, prvním Evropanem, 
jenž strávil více než dvacet měsíců v divokém kolumbijském de-
partamentu Antioquia. Jaké je to ocitnout se uprostřed nefalšo-
vané divočiny? Být akceptován drsnými horskými kovboji, kte-
ří mezi sebe jen tak někoho nepřijmou? Jaké pocity vás svírají, 
když se nacházíte na území neblaze proslulé povstalecké sku-
piny FARC, mimo kontrolu vlády? Co se vám honí hlavou, když 
v horách narazíte na opravdového zlatokopa, který rýžuje dra-
hý kov v řece jako z románu Jacka Londona? Na to vše se může-
te zeptat Matěje Ptaszka osobně. Vstupné 50 Kč.

Děti učí prarodiče zvládat moderní technologie
V pátek 18. října vás od 15.00 hodin zveme do studovny na třetí 
setkání v rámci programu Přeshraniční mezigenerační integrace. 
Naučíme se zvládnout tablet, chytrý telefon či Facebook. Table-
ty si můžete přinést nebo vám je půjčíme v knihovně. Prosíme, 
přihlaste se do 14. října, počet míst omezen.

Divadelní kroužek Za oponou knihovna
Od září pokračuje v činnosti i divadelní kroužek, pod vedením 
Mgr. Moniky Jelínkové. Děti letos budou nacvičovat původní hru 
inspirovanou životem a dílem Boženy Němcové. Počet členů sou-
boru je omezen, kurzovné 500 Kč. 

Náchodská univerzita volného času
 7. 10. prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc. – O štěstí ve zdraví i v ne-

moci (POZOR!!! Pouze v 16 hodin a v aule gymnázia)
 21. 10. Miroslava Němcová 

Ze vážných důvodů se přednáška přesouvá. Na termín konání bude-
te včas upozorněni.

Hala
 NAŠE ČTVRTKY

1. října – 1. listopadu. Výstava maleb a grafik obyvatel Domova 
důchodců Malá Čermná. Slavnostní zahájení proběhne v úterý 
1. října od 16.00 hodin v hale knihovny.
Dětské oddělení

 VZPOMÍNKA NA ONDŘEJE SEKORU
1. října – 1. listopadu. Výstava uspořádaná k 120. výročí naroze-
ní významného spisovatele a ilustrátora dětských knih.

TÝDEN KNIHOVEN 2019
Podzimní dílna pro děti

Úterý 1. října od 14.30 hodin. Rád maluješ a vyrábíš? Přijď 
na naši dílnu do dětského oddělení, kterou si zpříjemníme čet-
bou z dětských knížek. 

Vyhodnocení soutěže Lovci perel
Čtvrtek 3. října od 15.00 hodin. V průběhu celého roku se něko-
lik dětí účastnilo soutěže Lovci perel. Četly knížky označené per-
lou, plnily úkoly a sbíraly perličky. Všechny děti si budou moci 
otevřít truhlu s pokladem a dle umístění si vybrat dárek, který 
se jim bude nejvíce líbit. Kdo se nestihl zapojit, může se stát lov-
cem perel v novém kole soutěže, kterou budeme opět rozjíždět 
v rámci akce Den pro dětskou knihu v sobotu 30. listopadu 2019.

Ivo Jahelka – Písničky zpod taláru
Čtvrtek 3. října od 20.00 hodin. V rámci Týdne knihoven přiví-
táme ve studovně JUDr. Ivo Jahelku. Tzv. „zpívající právník“ se 
již přes 40 let věnuje zhudebňování zajímavých soudních přípa-
dů či kuriózních příběhů ze všedního života. Hudební program 
bude proložený mluveným slovem nejen na téma humorných si-
tuací z právní praxe. Vstupné dobrovolné.



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

ŘÍJEN

PŘES PRSTY
Komedie Petra Kolečka. O lásce pod volejbalovou sítí a hlavně o tom, že člověk sice udělá hodně chyb, ale přesto vždycky přijde od života nová šance.  Vstupné 130 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

ELLA: JUST ONE OF THOSE THINGS JAZZOVÝ DOKUMENT V KINĚ
Ella Fitzgerald – dokument vyprávějící příběh její hudby. České titulky. Vstupné 120 Kč.

TO: KAPITOLA 2
TO končí… V pokračování nejúspěšnějšího hororu všech dob. Hororový mysteriózní thriller, uváděný s českými titulky. Vstupné 130 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

ROGER WATERS US + THEM
Koncert z Amsterdamu, kam zavítal v roce 2018 v rámci svého světového turné. Vstupné 250 Kč.

JIŘÍ BĚLOHLÁVEK: „KDYŽ JÁ TAK RÁD DIRIGUJU…“ 
Být vždy sám sebou. I v těch nejtěžších chvílích. Takové je klíčové poselství příběhu výjimečného umělce, bývalého šéfdirigenta České filharmonie Jiřího Bělohlávka (1946–2017). Vstupné 110 Kč.

ROMÁN PRO POKROČILÉ
Když se věci zvrtnou, je potřeba vymyslet plán… Jaký je život rozvedených mužů, oddělených naštvanou exmanželkou od stolu, lože a účtu? Vstupné 130 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

JOKER
Nahoď úsměv! V hlavní roli kriminálního dramatického thrilleru Joaquin Phoenix, v dalších rolích Zazie Beetz, Robert De Niro, Marc Maron a Brett Cullen. Film byl oceněn Zlatým lvem pro vítězný 
film na MFF v Benátkách. Uvádíme v českém znění i s českými titulky. Vstupné 130 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

OVEČKA SHAUN VE FILMU: FARMAGEDDON
Blízké setkání třetího druhu s nejoblíbenějším ovčím stádem ve zbrusu novém filmovém dobrodružství! České znění. Vstupné 120 Kč. Mládeži přístupný.

DOKÁŽEŠ UDRŽET TAJEMSTVÍ?
V lásce nic neutajíš… Do víru trapasů, náhod a komických situací, ze kterých ale i přesto může vzejít překvapivé pozvání na rande a láska. Romantická komedie, která vznikla podle stejnojmenné-
ho knižního bestselleru spisovatelky Sophie Kinsella. České titulky. Vstupné 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

HODINÁŘŮV UČEŇ
Čas na klasickou pohádku! Pohádka o lásce, kterou ani čas nezastaví. Režie Jitka Rudolfová. Vstupné 120 Kč. Mládeži přístupný.

NÁRODNÍ TŘÍDA
„Valej do tebe, že máš bejt šťastnej… Film podle stejnojmenné knihy Jaroslava Rudiše v hlavní roli s Hynkem Čermákem. Vstupné 130 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

PANSTVÍ DOWNTON
… jste očekáváni! Panství Downton, jeden z nejslavnějších televizních seriálů moderní éry, dospěl k velkolepé závěrečné kapitole. Intriky, romance a úchvatná výprava ve filmu s českými titulky.
Vstupné 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

VELKÁ SEVERNÍ CESTA
Film o cestě na konec světa, o cestě do historie a o cestě na hranice lidských možností. Neuvěřitelně krásný film o ruské Arktidě natočený fotografem, cestovatelem a členem Ruské geografické spo-
lečnosti Leonidem Kruglovem. České titulky. Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

METALLICA & SAN FRANCISCO SYMPHONY: S&M² ZÁZNAM KONCERTU Z CHASE CENTER ZE SAN FRANCISCA
Velkolepá oslava dvaceti let unikátního alba S&M – to je zbrusu nový koncertní snímek Metallica & San Francisco Symphony: S&M².Vstupné 200 Kč

PRAŽSKÉ ORGIE
Čím méně svobody, tím větší orgie… Dva bouřlivé dny se svéráznou ženou v Praze očima amerického spisovatele… Drama i komedie natočené podle stejnojmenné předlohy americké literární le-
gendy, Philipa Rotha, jednoho z nejrespektovanějších světových spisovatelů. V režii Ireny Pavláskové hrají Jonas Chernick, Ksenia Rappoport, Pavel Kříž, Klára Issová, Jiří Havelka, Miroslav Tábor-
ský, Martin Stránský, Jan Hrušínský, Petr Vondráček, Viktor Dvořák, Jakub Wehrenberg a další. Uvádíme v českém znění. Vstupné 130 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

BLÍŽENEC
Kdo tě zachrání před sebou samým? Will Smith pronásleduje Willa Smithe v mimořádném akčním sci-fi oscarového režiséra Ang Lee. Tvůrce, který rád posouvá filmové hranice, se znovu rozhodl 
připravit divákům zážitek, jaký ještě v kině neměli… České titulky. Vstupné 130 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

STEHLÍK
Jedinečná adaptace celosvětově úspěšného románu spisovatelky Donny Tartt, za který získala v roce 2014 Pulitzerovu cenu a Carnegieho medaili za literaturu. Hlavní role ve filmu režiséra Johna 
Crowleyho ztvárnili Ansel Elgort a držitelka Oscara Nicole Kidman. Drama uváděné s českými titulky. Vstupné 130 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

LVÍ KRÁL
Simba se vrací… Nová verze slavné disneyovky. České znění. Vstupné 100 Kč. Mládeži přístupný.

Giacomo Puccini: TURANDOT SATELITNÍ PŘÍMÝ PŘENOS Z METROPOLITNÍ OPERY V NEW YORKU
14. sezónu Met: Live in HD 2019/2020 zahájí 12. října legendární inscenace Franka Zeffirelliho pod vedením hudebního ředitele Met Yannicka Nézet-Séguina. Nastudováno v italském originále a uvá-
děno s anglickými a českými titulky. Základní vstupné 340 Kč, zlevněné (studenti, důchodci, ZTP) 300 Kč, abonentní 270 Kč

ANGRY BIRDS VE FILMU 2
Rozzlobení nelétaví ptáci a zákeřní zelení vepři jsou opět ve při. Animovaná dobrodružná komedie, uváděná v českém znění. Vstupné 120 Kč (děti 100 Kč). Mládeži přístupný.

TENKRÁT V HOLLYWOODU
Devátý film kultovního režiséra Quentina Tarantina. Drama i komedie, s českými titulky. Vstupné 120 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

PŘES PRSTY
Komedie Petra Kolečka. Vstupné 130 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

TICHÉ DOTEKY
Mia začíná pracovat jako au-pair pro rodinu z vyšší vrstvy. Celovečerní debut režiséra Michala Hogenauera, byl natočen se zahraničním štábem a s mezinárodním hereckým obsazením. Zároveň je 
také prvním filmem představujícím Elišku Křenkovou v hlavní roli. České titulky.Mládeži do 15 let nepřístupný.

EXPEDICE BORNEO CESTOVATELSKÁ VIDEOSHOW KATEŘINY A MILOŠE MOTANI
Z krvavého Thajska do zeleného pekla… Vstupné 120 Kč.

GAUGUIN NA TAHITI – ZTRACENÝ RÁJ DOKUMENT A VÝSTAVA V KINĚ
“Zavírám oči, abych viděl.” – Paul Gauguin. Jeho odkaz nyní uchovávají nejslavnější muzea světa – Metropolitní muzeum v New Yorku, Institut umění v Chicagu, Národní galerie ve Washingtonu 
a Muzeum výtvarného umění v Bostonu. České titulky. Vstupné 100 Kč.

STAŘÍCI
… tahle cesta je jen pro starý! Jeden z nejlepších českých filmů roku a špičkové herecké výkony – to je drama o dvou bývalých politických vězních ve stařeckém věku, kteří se vydávají v obytném 
voze napříč republikou. V hlavních rolích Jiří Schmitzer a Ladislav Mrkvička. Vstupné 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

ZLOBA: KRÁLOVNA VŠEHO ZLÉHO
Přešlo pět let. Královna černé magie Zloba žije spokojeně na čarovných Blatech a její kmotřenka Růženka dospívá. Jejich vzájemný vztah, který se zrodil ze zrady a pomsty, rozkvetl a zkošatěl. Ro-
dinné (pohádkové) fantasy s Angelinou Jolie a Elle Fanning v hlavních rolích. České znění. Vstupné 3D verze 150 Kč (děti 130 Kč), 2D verze 130 Kč (děti 110 Kč). Mládeži přístupný.

HURÁ NA POHÁDKY
Hurá na pohádky je pásmo krátkých animovaných filmů pro nejmenší diváky, jejich bystré sourozence a zvědavé rodiče.  Vstupné 80 Kč. Mládeži přístupný.

NÁRODNÍ TŘÍDA
Film podle stejnojmenné knihy Jaroslava Rudiše v hlavní roli s Hynkem Čermákem, kombinuje dramatický příběh s černým humorem. V dalších rolích Kateřina Janečková, Jan Cina, Václav Neužil, 
Jiří Langmajer, Jiří Šoch, Martin Sobotka a Erika Stárková. Režie Štěpán Altrichter. Vstupné 130 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

TOY STORY 4: PŘÍBĚH HRAČEK
Kovboj Woody vždycky dobře věděl, co je smyslem jeho života… Animovaný rodinný film, uváděný v českém znění. Vstupné 100 Kč. Mládeži přístupný.

JOKER
Nahoď úsměv! V hlavní roli kriminálního dramatického thrilleru Joaquin Phoenix, v dalších rolích Zazie Beetz, Robert De Niro, Marc Maron a Brett Cullen. Film byl oceněn Zlatým lvem pro vítězný 
film na MFF v Benátkách. Uvádíme v českém znění. Vstupné 130 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

AQUARELA
Je to její svět. My v něm pouze žijeme... Voda, krásná i děsivá, smrtící i životodárná. Fascinující živel se ve výpravném dokumentu Viktora Kossakovského stává protagonistou, zatímco člověku při-
padá epizodní role v odvěkém koloběhu vzniku a zániku. České titulky. Vstupné 100 Kč. Mládeži přístupný.

NABARVENÉ PTÁČE
Světlo je vidět jen ve tmě… Film Václava Marhoula Nabarvené ptáče, adaptace stejnojmenného světového bestselleru spisovatele Jerzyho Kosińského, byl vybrán do hlavní soutěže Mezinárodního 
filmového festivalu v Benátkách. České titulky. FILMOVÉ PŘEDSTAVENÍ ZA ÚČASTI REŽISÉRA FILMU VÁCLAVA MARHOULA. Vstupné 140 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

ROMÁN PRO POKROČILÉ
Když se věci zvrtnou, je potřeba vymyslet plán… Romantická korektní komedie s Markem Vašutem v hlavní roli. V dalších rolích Jitka Čvančarová, Miroslav Etzler a Vanda Hybnerová. 
Vstupné 130 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

PARAZIT
Vypadá to jako podvod, ale jde o mnohem víc... Černá komedie a nejzábavnější vítěz Cannes od dob Pulp Fiction Parazit je mistrovským dílem režiséra Bong Joon-hoa o střetu dvou odlišných a při-
tom tak blízkých rodin. České titulky. Vstupné 100 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

PŘES PRSTY
Komedie Petra Kolečka. Vstupné 130 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

William Shakespeare: SEN ČAROVNÉ NOCI ZÁZNAM DIVADELNÍHO PŘEDSTAVENÍ Z DIVADLA BRIDGE V LONDÝNĚ
„Nečetl jsem ani neslyšel, že by kdy láska měla hladký průběh.“ Shakespearovu nejslavnější romantickou komedii zachytIly kamery NT Live v londýnském divadle Bridge. Uvádíme v anglickém ori-
ginále s doprovodnými anglickými a českými titulky. Vstupné 200 Kč.

1. úterý pouze v 17 hodin

1. úterý pouze v 19.30 hodin

2. středa pouze v 16.30 hodin

2. středa pouze v 19.30 hodin

3. čtvrtek pouze v 19.30 hodin

4. pátek pouze v 17.30 hodin

3. čt, 8. út v 17 hodin – DAB
4. pátek v 19.30 hodin – TIT
5. sobota v 19.15 hodin – DAB
6. neděle v 19 hodin – TIT
9. středa v 17.15 hodin – DAB

4. pátek v 15.45 hodin
5. sobota  v 15 hodin
9. středa v 15.45 hodin

5. sobota pouze v 17 hodin
8. úterý pouze v 19.30 hodin

6. neděle pouze v 15 hodin

6. neděle pouze v 17 hodin

7. pondělí pouze v 17 hodin

7. pondělí pouze v 19.30 hodin

9. středa v 19.30 hodin

10. čtvrtek pouze v 19.15 hodin
11. pátek pouze v 19.45 hodin
13. neděle pouze v 15.45 hodin
16. středa pouze v 16.45 hodin

10. čtvrtek pouze v 17 hodin
12. sobota pouze v 16.15 hodin
14. pondělí pouze v 19.15 hodin

11. pátek pouze v 17 hodin
15. úterý pouze v 19 hodin

12. sobota pouze ve 14 hodin

12. sobota pouze v 18.45 hodin

13. neděle pouze ve 14 hodin

13. neděle pouze v 18 hodin

14. pondělí pouze v 17 hodin

15. úterý pouze v 17 hodin

16. středa v 19.15 hodin

17. čtvrtek v 19.30 hodin

17. čtvrtek pouze v 17 hodin
18. pátek pouze v 19.15 hodin

18. pá, 23. st v 17 hodin – 2D
19. sobota v 17 hodin – 3D
20. neděle v 16 hodin – 2D

19. sobota pouze v 15.45 hodin

19. sobota pouze v 19.15 hodin

20. neděle pouze ve 14 hodin

20. neděle pouze v 18.30 hodin

21. pondělí pouze v 17 hodin

21. pondělí pouze v 19 hodin

22. úterý v pouze v 17 hodin

22. úterý pouze v 19 hodin

23. středa pouze v 19.15 hodin

24. čtvrtek v 19.15 hodin



.... i Váš pes může klidně spát

soukromá bezpečnostní služba

www.jjtrend.com

0

5

25

75

95

100

zpravodaj 2017

7. prosince 2016 9:22:54

NAJDETE NÁS ZDE:
Kamenice 132, 
547 01 Náchod
604 647 770
www.mojezv.cz
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KameniceKamenice

Mikulášské a vánoční nápadité balíčky plné 
potravin nebo kosmetiky. Vhodné pro děti 
nebo také jako zaměstnanecké balíčky.
Širokou nabídku všech druhů čajů a také 
dárkových a vánočních balení čajů.
Přes 2000 kvalitních produktů včetně 
zdravých potravin, ekodrogerie a kosmetiky 
s certifikacemi: BIO, BEZ LEPKU, VEGAN, 
VEGETARIÁN, BEZ GMO, RAW, DIA,
PALEO, DEMETER a ECOCERT. 
Čerstvé pečivo a bezlepkové pečivo.
Denně nové SLEVY, AKCE a NOVINKY.
Poradenství s výběrem vhodných produktů.

Prijdte nás navstívit.
Tesíme se na Vás. 

V naší prodejně pro Vás nyní nabízíme:

NEJVĚTŠÍ PRODEJNA ZDRAVÉ VÝŽIVY
V NÁCHODĚ A OKOLÍ 


