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vítáme společně první dny roku 2022
a plni očekávání hledíme vpřed, co nového do našich životů a osudů tato nepopsaná kapitola, se zářící dvojkou, přinese.
Číslice dvě symbolizuje cit, emoci, spolupráci a jednotu – v současné době tolik
potřebné a chybějící aspekty. Pojďme si říkat „mám tě rád“, podporovat spolupráci
a držet pospolu. Jen tak si můžeme, jak já
rád říkám, plnit své sny a to nejen u nás
ve městě.
Rád bych vás nyní seznámil, jaké že
plány nás v letošním roce čekají. Na prosincovém jednání zastupitelstva byl
schválen již druhý rok po sobě historicky nejvyšší rozpočet města (příjmy a výdaje ve výši 633 mil. Kč), v němž je zahrnuta částka 213 mil. Kč určená výhradně
pro investice, která bude profinancována
z jedné třetiny výhradně z vlastních zdrojů – a na to jsem nesmírně pyšný. Tímto bych velmi rád poděkoval všem svým
kolegům ze zastupitelstva, že i přes stále
trvající obtížné období jednohlasně podporují mnohdy velmi náročné vize pro
rozvoj města. Právě díky tomuto našemu souladu, který mi vhání vítr do plachet, vím, že každý halíř vložený do nového projektu, rekonstrukce či renovace
se vrátí v podobě spokojenosti všech obyvatel našeho krásného města.
Rád bych vás touto cestou blíže seznámil, jaké hlavní investiční akce nás
v roce 2022 čekají. Mezi ty nejdůležitější bezesporu patří nákup starých lázní
Běloves, které se po více než 25 let konečně navrací do těch správných rukou.
Jsem přesvědčen o tom, že toto rozhodnutí je tím nejodpovědnějším a nejdůležitějším v celé mé starostenské kariéře.
Považuji to za další správný krok k obnovení lázeňské tradice, která byla tak nedbale přerušena. Je obrovská škoda, že
většina původních budov zcela zchátrala
a byla z důvodu obecné bezpečnosti nařízena jejich demolice. Musíme se tedy
poučit z chyb našich předchůdců a začít
jednat, abychom alespoň ten zbytek hrdosti a věhlasu starých lázní zachránili.
Samotný nákup areálu do vlastnictví města nám totiž umožní zapojit se do obnovy
a rozvoje lázeňství včetně historicky známého léčivého pramenu Ida. Propojením
starých a malých lázní vznikne nová osa
rozvoje lázeňských aktivit, a pokud budou ve vlastnictví města všechny přírodní léčivé zdroje, půjde o naprostý unikát,
který nemá v celé České republice obdoby.
A proč to tedy neuskutečnit zrovna u nás?
Tím úplně prvním krokem, který v tomto areálu plánujeme, je obnova veřejného

lázeňského parku v řádu milionů korun,
kterou plánujeme zahájit již začátkem letošního roku.
Mezi další velké plánované investice patří výstavba spolkového domu
(63 mil. Kč), realizace oprav komunikace
Náchod-Jizbice (21 mil. Kč – úpravy navazující na opravu komunikace plánované
Královéhradeckým krajem) nebo vybudování přírodovědné stanice ve Středisku
volného času Déčko (12 mil. Kč). Opět nebudou chybět opravy místních komunikací jako např. v ul. U Zbrojnice nebo v ul.
Řezníčkova spojená s úpravou parkování
a řada dalších neméně přínosných a důležitých akcí. Stejně jako v předchozích letech je velký objem finančních prostředků (93 mil. Kč) určen do sociálních služeb,
sportu a kultury. Kompletní znění rozpočtu města naleznete na webových stránkách města – www.mestonachod.cz.
Máme mnoho snů a plánů, které společně měníme ve skutečnost. Bez vaší podpory by to ale nešlo, proto vám za tuto projevenou důvěru z celého srdce děkuji nejen
za sebe, ale i za své kolegy. Jsme si vědomi našeho závazku vůči vám.
Závěrem mi dovolte popřát vám všem,
mým milým Náchoďákům, do nového roku spoustu pohody, spokojenosti,
úspěchů v profesním i soukromém životě, a hlavně pevné zdraví – to nejcennější, co všichni máme, proto si ho střežme
v dnešní době o to více.
S úctou váš starosta
Jan Birke
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ZPRÁVY Z RADNICE

Zprávy
z radnice
Rada města Náchoda
6. 12. 2021

Jednání rady města se zúčastnilo všech devět radních.
Číselný popis u zprávy
představuje poměr hlasů při hlasování
PRO – PROTI – ZDRŽEL SE.
Majetkoprávní úkony obce
RM revokovala usnesení ze dne 28. 1. 2019
ve věci ponechání výše nájmu v pronajímaných bytech čp. 1819 a čp. 1810, ul. Rybářská
v původní výši u smluv na dobu neurčitou
a zároveň nájemníkům nad 70 let. Schválila zvýšení nájemného u bytů zvláštního určení na 40 Kč/1 m2 podlahové plochy bytu
v těchto domech od 1. 2. 2022. Uložila odboru správy majetku a financování zajistit
příslušné dokumenty.
9-0-0
RM neschválila uzavření Smlouvy o nájmu prostoru v čp. 192, ul. Na Hamrech
s žadatelem vzhledem k plánované aktualizaci směrnice o nájemném.
8-0-1
RM schválila uzavření smlouvy s žadatelem o zřízení věcného břemene kanalizační přípojky v délce 19,27 m přes
pozemkovou parcelu č. 1203/7 v k.ú. Náchod.
8-0-0
RM schválila umístění reklamy VaK Náchod na akci Předvánoční dětské dílničky za protiplnění ve výši 20.000 Kč bez
DPH.
8-0-0
Veřejná zakázka „Stavební úpravy ulice
U Zbrojnice v Náchodě“
9-0-0
RM schválila vypsání výběrového řízení k veřejné zakázce na stavební práce „Stavební úpravy městské komunikace v ul. U Zbrojnice v Náchodě“ zadávané
ve zjednodušeném podlimitním řízení dle
platného znění zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Schválila výzvu k podání nabídky
vč. zadávací dokumentace a pokyny pro
zpracování nabídky s přílohami k předmětné zakázce a pověřila městský úřad,
aby samostatně rozhodl o finálním znění.
RM ustanovila komisi pro otevírání obálek s nabídkami a posouzení a hodnocení
nabídek k této veřejné zakázce ve složení Ing. J. Čtvrtečka, B. Voborník, E. Zákravská (náhradníci Ing. P. Maršíková,
M. Petr, M. Labík), s tím, že komise je
usnášeníschopná za předpokladu, že je
zajištěna nadpoloviční účast členů na daném jednání.
Veřejná zakázka na Stavební úpravy
objektu č.p. 371, ul. Hurdálkova
– Náchod
9-0-0
RM schválila vypsání výběrového řízení
k veřejné zakázce na stavební práce „Stavební úpravy objektu č. p. 371, ul. Hurdálkova – Náchod“ zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení o zadávání
veřejných zakázek. Schválila výzvu k podání nabídky vč. zadávací dokumentace
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a pokyny pro zpracování nabídky s přílohami k předmětné zakázce.
RM stanovila komisi pro otevírání obálek s nabídkami a posouzení a hodnocení nabídek této zakázky ve složení Ing.
J. Čtvrtečka, B. Voborník, M. Maršíková
(náhradníci Ing. P. Maršíková, M. Petr, M.
Labík), s tím, že komise je usnášeníschopná za předpokladu, že je zajištěna nadpoloviční účast členů na daném jednání.
Dodatek ke smlouvě o dílo na akci „Nový
víceúčelový bazén na koupališti v Náchodě“
9-0-0
RM schválila uzavření dodatku
ke smlouvě o dílo č. IRM/631/21 o prodloužení termínu díla do 31. 5. 2022 a změnu zástupce zhotovitele ve věcech technických na akci „Nový víceúčelový bazén
na koupališti v Náchodě“ se zhotovitelem
BERNDORF BÄDERBAU s.r.o., Bystřice.
„2 bytové domy – SUN Náchod, komunikace a zpevněné plochy“ – Smlouva
o převodu investorství soukromých parkovacích ploch
9-0-0
RM schválila uzavření smlouvy o převodu a převzetí investorství mezi městem
Náchod a společností Rezidence Duhovka
s.r.o., H. Králové, k části stavby soukromých parkovacích ploch stavby „2 bytové
domy – SUN Náchod, komunikace a zpevněné plochy“.

TELEGRAFICKY:

RM schválila uzavření smlouvy o spolupráci na protidrogovém prevenčním programu pro ZŠ mezi Městem Náchod a nadačním fondem Nové Česko.
9-0-0
RM jmenovala členy školských rad ZŠ
za zřizovatele město Náchod dle předloženého návrhu.
9-0-0
RM vzala na vědomí výroční zprávy
o činnosti MŠ Alšova, MŠ Březinova, MŠ
Havlíčkova, MŠ Komenského, MŠ Myslbekova, MŠ Vančurova a MŠ Vítkova, Náchod.
9-0-0
RM schválila projektové záměry SVČ
Déčko, Náchod ve výši 225.000 Kč bez spoluúčasti zřizovatele.
9-0-0
RM souhlasila s cenovou nabídkou
a schválila vystavení objednávky pro
JJTrend, s.r.o., Náchod, na dodávku a montáž kamerového systému pro Sběrný dvůr
v Náchodě.
9-0-0
RM souhlasila s cenovou nabídkou
a schválila vystavení objednávky pro M.
Leinwebera, Šonov, na stavbu vodovodu
ke hřišti na Jizbici.
9-0-0
RM vzala na vědomí zápis z jednání
sportovní komise ze dne 9. 11. 2021. 9-0-0
RM vzala na vědomí oznámení pana
Jana Mojžíše o odstoupení z funkce jednatele Správy budov Náchod, s.r.o., a schválila na jeho žádost zánik funkce jednatele ke dni 28. 2. 2022.
9-0-0
RM schválila cenovou nabídku a souhlasila s uzavřením objednávky pro TELKABEL CR, s.ro., Náchod, na výměnu poškozených plechů na tribuně hřiště Hamra.		
9-0-0

RM schválila cenovou nabídku a souhlasila s uzavřením objednávky pro J. Bohadla, Náchod, projektovou dokumentaci, inženýrskou činnost a autorský dozor
na opravu topného systému a zdroje tepla
v budově restaurace Na Koupališti. 8-0-1
RM revokovala usnesení ze dne 22. 11.
2021 o schválení konání novoročního ohňostroje dne 1. 1. 2022, a rozhodla o jeho
zrušení.
9-0-0
RM schválila záměr o spolupráci na kulturní akci „7. ročníku Festivalu kultury
a hudby CZ-PL Pawla Królikowského“, pořádané Nadací Action-Life, Polsko. 9-0-0
RM schválila uzavření dodatku č. 2
ke smlouvě o dílo na akci oprava střešního pláště ZŠ TGM, Náchod, s PAVELKA
PKP, Dvůr Králové n. L.
9-0-0
RM schválila nabídku na dodávku elektřiny pro Zimní stadion Náchod na období 1. 1. do 31. 12. 2022 od ČEZ ESCO, Praha.
9-0-0

Zastupitelstvo města
Náchoda 13. prosince 2021

Jednání zastupitelstva města se zúčastnilo
25 zastupitelů, dva byli omluveni
Zastupitelstvo města projednalo:
1. Střednědobý výhled rozpočtu na období 2022–2026
2. Střednědobé výhledy rozpočtu
za PO města Náchoda
3. Rozpočty 2022 za příspěvkové organizace města Náchoda
4. Rozpočet 2022
5.Střednědobý revolvingový úvěr na roky
2022–2023
6. Majetkoprávní úkony obce
7. Střednědobý plán rozvoje sociálních
služeb 2022–2024
8. Zřízení osadního výboru Branka
9. Volbu přísedících Okresního soudu Náchod
10. Program zlepšování kvality ovzduší
na území ORP Náchod
11. Dodatky ke smlouvám 2021
12. Smlouvy o poskytnutí dotací na rok
2022
13. Návrh na odvod nedočerpaného příspěvku příspěvkových organizací
14. Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu – zrušení
15. Rozpočtová opatření
16. Kulturní a sportovní nadace města Náchoda – jmenování člena DR
17. Vyřazení dlouhodobého hmotného
majetku
18. Podání žádosti na projekt restaurování pomníku padlým za I. a II. světové války na Dobrošově poblíž Jiráskovy chaty
Veškeré materiály pro jednání zastupitelů včetně návrhu usnesení k jednotlivým
bodům najdete na adrese:
http://www.mestonachod.cz/mesto/zastupitelstvo/podklady/
Usnesení je zveřejněno na adrese:
http://www.mestonachod.cz/mesto/zastupitelstvo/usneseni/zastupitelstvo18-23.asp
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Rada města Náchoda 13. 12. 2021

Jednání rady města se zúčastnilo všech
devět radních.
Prodloužení termínu na zhotovení projektové dokumentace nástavby hasičské
zbrojnice v Bělovsi
9-0-0
RM schválila změnu č. 1 objednávky
č. 118/2021 na vypracování projektové dokumentace na přístavbu a nástavbu hasičské zbrojnice v Bělovsi, pro Ing. Jana Matoulka, Náchod.
VAK – úročení úvěrů poskytovaných městem Náchod
9-0-0
RM revokovala své usnesení
č. 166/3516/21 v části max. splatnosti úvěrů a nově schválila možnost poskytování
úvěrů se splatností až 10 let.
Termínovaný vklad ČSOB
9-0-0
RM schválila uzavření Smlouvy o účtu
termínovaný vklad u ČSOB dle předloženého návrhu.
RM svěřila pravomoc rozhodovat o využití depozitních produktů ČSOB, a.s.,
anebo KB, a.s., včetně uzavření příslušné
smluvní dokumentace společně starostovi města a obecnímu úřadu.

Do obnovy zámeckého kopce

se zapojily děti z náchodských základních škol
Nedílnou součástí realizace rozsáhlého
projektu obnovy zámeckého kopce v Náchodě je mimo jiné výsadba nových stromů. A právě tu si 7. prosince 2021 vyzkoušeli přímo na místě žáci náchodských
základních škol. Pod dohledem svých
pedagogů a manažerky zeleně projektu
s přesným názvem „Vzorová obnova zámeckého kopce v Náchodě“ paní Ivy Cvetanové pomáhalo více než 120 dětí z šesti základních škol s výsadbou listnatých
stromů.
Přibližně v hodinových intervalech se
děti ve skupinách z jednotlivých škol stří-

daly na různých místech zámeckého kopce a pomáhaly s výsadbou habrů a buků
s balem do předem připravených a vykopaných jam. Jako první vysadili žáci ze
základní školy na Plhově dva buky v místě pod Galerií výtvarného umění Náchod. Další děti pak pokračovaly s výsadbou nad Střediskem volného času Déčko
v ulici Zámecké.
Všichni si tak mohli přímo v terénu vyzkoušet postup sázení stromu, co obnáší
ukotvení zemní kotvou nebo zabezpečení
proti okusu. Pomohli nanosit kůly, stromy
zasypat zeminou a ukotvit.

Městské
informační
centrum
Zimní nabídka tiskovin
v infomačních centrech
V nabídce tiskovin v našich infocentrech naleznete aktuální vydání zimních
novin Broumovska a Kladského pomezí.
Dočtete se v nich o připravovaných novinkách a samozřejmostí jsou i zajímavé tipy,
kam vyrazit na výlet, a to nejen při příznivých sněhových podmínkách.
Pro milovníky bílé stopy máme k dispozici zimní mapu Kladského pomezí s vyznačenými lokalitami a trasami, které
jsou pravidelně upravovány. Více informací lze nalézt také na www.ski.kladskepomezi.cz.
Pro letošní rok 2022 jsme pro vás vytvořili přehledný kalendář kulturních
a sportovních akcí v Náchodě. Všechny
tiskoviny jsou na pobočkách infocenter
k dostání zdarma.

Místní poplatek
za komunální odpad na rok 2022
Žádáme občany, aby vzhledem k situaci s Covid 19 upřednostňovali bezhotovostní
platbu při platbě místního poplatku za komunální odpad.
Platba na účet města č. 19337551/0100, vedeného u Komerční banky, a. s.
VS – rodné číslo poplatníka /platba za každou osobu zvlášť/
Spec. symbol – číslo domu
Poplatek na rok 2022 při úhradě:
1. ledna – 28. února – částka 450 Kč na osobu
1. března – 31. května – částka 650 Kč na osobu
1. června – 30. září – částka 900 Kč na osobu
Od 1. října částka 900 Kč na osobu (základní sazba + 50% sankce za neuhrazení včas),
tj. 1350 Kč.

Upozornění pro návštěvníky Beránku
Město Náchod vyčlenilo finanční prostředky na rekonstrukci Dannyho kavárny v budově Beránku. Při této rekonstrukci bude probíhat výmalba, oprava tapet
a celková výměna podlahové krytiny
v prostorách kavárny. S tím souvisí nutné uzavření provozu restaurace i kavárny
na nezbytnou dobu.
Rekonstrukce bude probíhat od 2.
do 12. 1. 2022. V této době, kterou využijeme také pro pravidelnou údržbu a sanitární úklid, se bohužel musíte obejít bez
našich služeb.
Věříme, že toto nutné omezení provozu pochopíte a budeme se na vás těšit
po znovuotevření!
Kolektiv zaměstnanců
kavárny a restaurace
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NEMOCNICE, KRONIKA

							

KRONIKA

V měsíci listopadu 2021 se narodilo 8 náchodských občánků.

Léčba migrén a výměna primáře
na náchodské neurologii
Běžkařská sezóna v Kladském
Neurologické oddělení náchodské nemocnice, které je certifi- pomezí byla zahájena
kovaným iktovým centrem a také centrem pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy, dosáhlo v uplynulém roce 2021 několika úspěchů. V prestižní celoevropské soutěži ESO Angels Awards, která
porovnává úroveň péče o pacienty s cévní mozkovou příhodou,
získala náchodská neurologie v červenci druhé ze tří stupňů ocenění – platinovou úroveň. Na základě porovnání jednotlivých
kritérií se náchodská nemocnice zařadila mezi třicítku nejlépe
hodnocených nemocnic v ČR. Neurologické oddělení se ročně postará o přibližně 500 pacientů s tímto onemocněním. Jejich počet bohužel každým rokem narůstá.
Úspěchu dosahuje oddělení také v biologické léčbě migrén,
která v Náchodě odstartovala přibližně před dvěma lety. Je určena pacientům, kteří projdou přísnými kritérii zdravotních pojišťoven. Podmínkou jsou časté záchvaty migrény, které nereagují
na běžnou léčbu. Při preventivní biologické léčbě jsou pacientům jednou měsíčně injekční formou aplikovány monoklonální protilátky. Revoluční je tato léčba v tom, že lék působí přímo
na konkrétní receptory na mozkové tkáni, které spouští migrénu, a to tak, že se záchvat vůbec nerozvine, případně je výrazně slabší. U pacientek, které byly tímto způsobem v uplynulých
dvou letech v Náchodě léčeny, zaznamenalo oddělení více než
90% úspěšnost léčby. U některých migréna prakticky vymizela,
u jiných jsou bolesti hlavy slabší a méně časté. Za účinnou léčbu se dle kritérií zdravotních pojišťoven považuje taková, která
sníží frekvenci záchvatů migrény alespoň na polovinu. V opačném případě se musí léčba, která je finančně náročná, ukončit.
S koncem roku 2021 skončil ve vedení oddělení také dlouholetý primář MUDr. Miroslav Škoda, který vedl náchodskou neurologii téměř 26 let. Pod jeho taktovkou dosáhlo oddělení mnoha úspěchů, které ho posunuly na jedno z nejlépe vybavených
a hodnocených pracovišť svého typu. Ačkoliv MUDr. Miroslav
Škoda zůstává i nadále členem týmu náchodské neurologie, rozhodl se předat vedení oddělení svému nástupci. Novým primářem se od 1. ledna stal MUDr. Petr Štěpán, který dosud pracoval na pozici vedoucího lékaře neurologické JIP. Panu primáři
MUDr. Škodovi patří obrovské poděkování za rozvoj, který oddělení za posledního čtvrt století udělalo, za všechny spokojené pacienty, kteří jeho oddělením prošli a také za jednu velmi
důležitou věc – vychoval svého nástupce, kterému může oddělení předat.
Vážený pane primáři, děkujeme!

Zimní Kladské pomezí je díky rozmanitému reliéfu zdejší krajiny
rájem běžkařů. Milovníci bílé stopy v regionu najdou 300 km běžeckých tratí, které jsou za příznivých podmínek pravidelně upravovány. První sníh letošní zimy se objevil již na konci listopadu a hned
několik dní poté bylo možné vjet do upravené stopy poblíž Machova.
O údržbu tratí se starají spolky, města a obce za finanční podpory z dotace Královéhradeckého kraje. Ještě před samotným zahájením běžkařské sezóny proběhla schůzka koordinátorů z celkem devíti oblastí Kladského pomezí a Broumovska, kteří mají
úpravu tratí a jejich dobrou sjízdnost na starosti. Roli hlavního koordinátora již 22. sezónu zastává organizace destinačního
managementu, Kladské pomezí, o.p.s., která zároveň vytvořila
a spravuje praktický web ski.kladskepomezi.cz. Najdete na něm
přehled všech běžeckých tratí, aktuality a informace o jejich
sjízdnosti, ale také interaktivní mapu, na které je online zaznamenávána strojová úprava díky zabudovaným GPS přístrojům
na sněžných skútrech. Kromě toho na stránkách nechybí ani
tipy na další zimní aktivity v regionu.
V loňské sezoně se ujetá vzdálenost všech strojů, které upravují lyžařské běžecké tratě, vyšplhala k rekordním 3000 km. Díky
příznivým sněhovým podmínkách byla po několika letech opět
sjízdná i nejníže položená trať v Kladském pomezí, která prochází Babiččiným údolím. Mezi nejznámější a nejoblíbenější patří
trasy v Jestřebích horách, ale pokud rádi objevujete nová místa,
doporučujeme vyzkoušet stopy v okolí Jiráskovy chaty na Dobrošově nebo Machova. Zajímavostí je, že všechny trasy v jednotlivých oblastech na sebe navazují, takže se na lyžích můžete projet doslova křížem krážem naším regionem. Vhodné jsou
pro úplné začátečníky i pro ostřílené sportovce.

Poděkování za předvánoční
akci Krabice od bot

Krabice od bot je charitativní aktivita, kterou organizuje Diakonie ve spolupráci dalšími dobrovolníky a sociálními odbory.
Každá krabice se stane dárkem a pomůže i dětem z Náchodska,
které na rozdíl od těch našich nemají takové štěstí na finančně
zajištěné rodinné prostředí.
Děkujeme všem, kteří akci zorganizovali a zvláště těm, kteří
Krabice od bot připravili.
Pavel Schuma, Odbor sociálních věcí

LEDEN

MAS, NOVÁ KNIHA

MAS STOLOVÉ HORY

Otevřené hodiny českého jazyka
Spojení knihovnic a učitelek skvěle funguje. To si mohli zažít
na vlastní kůži účastníci semináře „Otevřené hodiny českého jazyka“, jež se uskutečnil se zaměřením na první a druhý stupeň.
Zkušené pedagožky Mgr. Jana Tollarová, PhDr. Libuše Renfusová, Mgr. Renata Tylšová a Mgr. Aneta Hanušová si pro účastníky připravily atraktivní metody, které se dají využívat v hodinách českého jazyka. Lekce byly koncipovány jako vyučovací
hodiny, a tak se mohl každý z 20 účastníků 12 škol na Náchodsku vžít do role žáka.
Knihovnice Mgr. Kateřina Boučková, Bc. Lada Kabelová,
Mgr. Hana Nováková a Bc. Kristina Ungrová pro změnu účastníkům přiblížily literaturu, která je pro žáky nová, lákavá a zajímavá, přesto poučná a sami pedagogové s nimi mohou ve svých
hodinách pracovat, efektivně je využívat a zvyšovat tak čtenářskou gramotnost u svých žáků.

Povstalci a odsouzenci

– osudy 27 obětí staroměstské exekuce

Metodické setkání pedagogů 1. a 2. tříd základních škol
Jak vytvořit funkční třídu a zajistit skupinovou práci v 1. a 2.
třídě se dozvědělo na 15 pedagogů na praktickém semináři vedeném lektorkou Mgr. Jitkou Grohmannovou dne 30. 11. 2021.
V novém roce bude navazovat další Metodické setkání pedagogů
3., 4. a 5. tříd základních škol, které rozšíří možnosti výukových
metod, nástrojů a pomůcek při práci pedagoga s dětmi a žáky.

Děkujeme všem pedagogům, kteří mají i v této době chuť se
vzdělávat ve svém volném čase. A rádi bychom všem příznivcům MAPu popřáli klidný nový rok 2022, hlavně zdraví a chuť
do práce. Pro zájemce o vzdělávání připravujeme letos další rodičovské kavárny, metodické setkání a setkání vedení škol.
Akce jsou pořádány Místní akční skupinou Stolové hory, z. s.,
a Místní akční skupinou Mezi Úpou a Metují, z. s., v rámci Rozvoje vzdělávání na
Náchodsku – MAP 2 reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009163.

Kat Jan Mydlář popravil 21. června
1621 na Staroměstském náměstí v Praze dvacet sedm mužů. Smrt tří pánů,
deseti rytířů a sedmnácti měšťanů byla
důsledkem prohraného stavovského
povstání. Události i rozsudek nad rebely byly pro současníky mementem.
Pro jejich potomky znamenaly dějinné
trauma a posléze se staly předmětem
dějezpytného bádání historiků. Několik z popravených – Jáchym Ondřej Šlik,
Václav Budovec z Budova, Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic, Jan Jesenius – se „dočkalo“ mnoha odborných studií a knižních monografií. O většině potrestaných
však dosud bylo známo málo informací. Tato skutečnost již neplatí, neboť byla vydána publikace s názvem Povstalci a odsouzenci – osudy 27 obětí staroměstské exekuce.
PhDr. Jan Kilián pojednává, dle pořadí v jakém byli odsouzení postupně povoláni k výkonu exekuce, o jejich rodových i rodinných kořenech, kariéře, majetkových poměrech a politické
angažovanosti v době před povstáním i během průběhu vzpoury. Analyzuje soudní proces, popisuje závěrečné chvíle pozemského bytí odsouzených a zároveň zkoumá dosud interpretované reálie. Autor také ponechává kapitoly o nejméně známých
z dvaceti sedmi „českých pánů“ v nevelkém rozsahu, byť plně
kompaktní. Přínosná je Kiliánova částečná polemika s PhDr. Josefem Petráněm autorem knihy Staroměstská exekuce (aktualizovaně vydána v letech 1972, 1985 a 1996), ve které nově vykládá některé jeho dříve zdánlivě nezpochybnitelné závěry – týkají
se např. výše dosaženého věku Kašpara Kaplíře ze Sulevic a Jindřicha Otty z Losu. Zároveň však svému kolegovi vzdává úctu,
neboť publikace obou historiků jsou mimořádné a dokazují posouvání hranice možností a výsledků v badatelství.
Text knihy je doplněn obsáhlým souborem poznámek, množstvím černobílých i barevných fotografií významných uměleckých děl, hradů, zámků a měšťanských domů v jejich aktuální
podobě. Závěr hlavní části publikace tvoří celkový přehled exekuovaných. Z údajů tabulky je patrné, že za vzpouru zaplatilo
životem dvacet sedm mužů, které ve zlomový okamžik, s výjimkou jednoho, spojovala nekatolická víra. Všichni spíše byli plnoprávnými obyvateli zemí Koruny české než „českými pány“
a PhDr. Jan Kilián ve své knize předkládá precizní přehled jejich
životních příběhů a osudů pohledem doby, ve které se popsané
události odehrály…
PhDr. Jan Kilián: Povstalci a odsouzenci – osudy 27 obětí staroměstské exekuce, ISBN: 978-80-7422-813-1, 464 str., 1. vyd.,
NLN s.r.o. v Praze, 2021.
Autor textu: Stanislav Vaněk
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SYNODA, VÝROČÍ

Snaha o zlepšení mezilidských vztahů
– Synoda 2021–2023
Většina přemýšlivých lidí sleduje s obavami a napětím celosvětové problémy
v ekologii, migraci obyvatelstva, rostoucí
rozdíly v životní úrovni jednotlivých států, nemoc Covid 19, globalizaci hospodářských vztahů atd. I když se nás na první
pohled všechny uvedené problémy netýkají, není pravda, že nás z dlouhodobého pohledu několika let neohrožují. Ano,
bezohledné vypouštění toxických látek
a škodlivých exhalací či neúměrné rozdíly v životní úrovni obyvatel ve vzdálených zemích se nás zdánlivě netýkají. Ale
to již v dnešním celosvětovém globálním
hospodářství a bezproblémové dopravě mezi státy a kontinenty neplatí. Tyto
všechny problémy a nevyřešené otázky
vytváří stále větší napětí a rozdělení mezi
lidmi, což je zřejmé i v našem státě. Myslícího člověka to nenechává klidným s pohledem do nedaleké budoucnosti. Zdá se,
že řada dohod mezi státy, přijímání zákonů, vyhlášek a dalších nařízení se čím
dále tím více míjí účinkem, a to jak ve státech, kde je diktatura, tak i tam, kde je demokracie. Rovněž představa, že si občan
bohaté země díky svým penězům a vlivu
umí vždy zajistit klidnou a bezproblémovou budoucnost, je nepravdivá, a můžeme se o tom i v současné době přesvědčit.
Papež František, který velmi citlivě
a moudře sleduje uvedené celosvětové
problémy, vyhlásil v říjnu letošního roku
celosvětovou synodu pro všechny příslušníky katolické církve na téma „Společně
na cestě“. Jako obyvatelé této planety
jsme skutečně společně na cestě od svého narození až po závěr života, a to bez

rozdílu rasy, pohlaví, náboženství a státní příslušnosti. Všichni se navzájem ovlivňujeme a je otázka, jak se na této životní
cestě k sobě chováme, jak si nasloucháme, jak se respektujeme, nebo zda převládá bezbřehé sobectví a jen osobní zájmy.
Pokud platí to druhé, tak se nám jistě takový přístup jednou vrátí, ale je otázka,
zda na řešení mezilidských vztahů, a to
i celosvětových už nebude pozdě. Papež
František chce, aby se do již vyhlášené
synody zapojily nejen katolické farnosti,
ale vítá i ostatní křesťany a všechny lidi
dobré vůle, aby v malých pracovních skupinách odpovídali na připravené otázky,
které se týkají vzájemných lidských vztahů na společné životní cestě. Papež tímto vyzývá k větší osobní reflexi a hledání
cesty ke zlepšení vztahů a přijetí vlastní odpovědnosti, i když zpočátku v malých a na první pohled bezvýznamných
krocích. Odpovědnost vůči našim dětem
a vnukům nás silně zavazuje k tomu, abychom nebyli nečinní.
Náchodská farnost přijala tuto výzvu
a začátkem roku 2022 se budou scházet
pracovní skupinky k připraveným tématům. V nich budou vzájemně sdílet své
názory, postoje a osobní cíle, které následně budou přeposlány k dalšímu zpracování na úrovni celonárodní a následně
i celosvětové. Naše farnost nabízí ostatním křesťanům a všem lidem dobré vůle
připojit se k její aktivitě. Bližší informace je možné najít na internetu pod názvem Synoda 2021–2023 a rovněž je možné s dotazem či přihlášením kontaktovat
Děkanský úřad v Náchodě.
K. M.

Vyšlo 63. číslo

27 českých pánů, mezi nimi náchodského
rodáka Tobiáše Štefka z Koloděj připomíná Aleš Fetters, sté výročí narození přední
osobnosti náchodského loutkářství, pana
Miroslava Klicpery, pan Daniel Šárka. Milan Záliš připomíná 240. výročí narození
„naší paní kněžny“Kateřiny Vilemíny Zaháňské, k Boženě Němcové se vrací Josef
Ptáček. Rozhovor s ing. Vlastimilem Čejpem, sbormistrem náchodského Hronu
a „sborečku“ studentů Jiráskova gymnázia v Náchodě, pořídila Marie Štěpánová.
Ing. Jiří Stach se postaral, abychom neopomněli úspěch studenta náchodského
gymnázia Tomáše Hegera, který byl v české reprezentaci na Mezinárodní chemické olympiádě. Richard Švanda stručně
seznamuje s historií telefonního spojení
v kladském pomezí. Redakci nezbývá, než
přinášet i nekrology. Dovídáme se, že zemřel dlouholetý člen redakční rady, autor
mnoha zajímavých textů ing. Jan Mach.
Číslo je v předprodejích za obvyklých
40 Kč.                                                     (AF)

sborníku Rodným krajem
Vlastivědný sborník kraje Aloise Jiráska, Boženy Němcové a bratří Čapků začal vycházet v Červeném Kostelci v roce
1990. Vydávání umožnila změna politické
situace. Skončila cenzura, skončila kádrová omezování, uvolnily se tvůrčí možnosti mnoha lidí, jimž bylo za normalizace
znemožněno publikování. A pochopení
mělo i polistopadové vedení města Červeného Kostelce. Vycházejí dvě čísla ročně, na konci roku 2021 vyšlo už č. 63. V redakci došlo za těch třicet let ke generační
obměně, ale původní zápal a snaha o co
nejlepší kvalitu sborníčku zůstává.
I v tomto čísle najdeme vedle pravidelných informací o programech muzeí
a galerií regionu a přehledu nové regionální literatury mj. např. pokračování
putování za smírčími kříži regionu, které vede Jiří Chaloupka tentokrát po Úpicku, ten nás zavádí i „Do Babiččina údolí trochu jinak“. Čtyřsté výročí popravy

Lednová výročí
Jako každoročně se nám opět narodil 1. ledna nový rok, už 2022. Přeji nám všem, aby se v průběhu stal
opět rokem normálním, aby pominula různá omezení. Připomeňme,
že za začátek nového roku je pokládán 1. leden teprve od roku 1622.
Do té doby začínal rok v březnu.
1092 – 14. 1. zemřel Přemyslovec
kníže Vratislav II. Z Kosmovy kroniky víme, že v roce 1068 byl se svou
družinou a vojskem na nedalekém
Dobeníně (Václavicích).
1612 – 20. 1. zemřel císař Rudolf II.,
milovník věd a umění, jehož však
známe spíše zkresleně z řádky literárních a filmových zpracování (mj.
Janem Werichem).
1712 – 24. 1. se narodil pruský král
Fridrich II., v lednu 1742 se jeho
pruská vojska zmocnila Kladska
a definitivně je oddělila od zemí koruny české. O tomto pruském králi
vypráví v Babičce Božena Němcová.
1837 – 7. 1. se narodil Karel Novotný, hronovský dědeček sourozenců
Čapkových, po němž dostal Karel
Čapek své křestní jméno.
1862 – 21. 1. zemřela v Praze naše
nejslavnější spisovatelka Božena
Němcová.
1927 – 8. 1. se narodil literární historik a kritik prof. František Kautman. Psal mj. o životě a díle Egona Hostovského, aktivně se účastnil
hronovských akcí o něm.
1957 – 25. 1. zemřel malíř Antonín Brunner, který působil řadu let
v Náchodě a vytvořil tu vedle obrazů i řádku vzácných diplomů.
1962 – 31. 1. zemřel „král komiků“
Vlasta Burian. Pobýval kdysi v běloveských lázních a hrával zde tenis.
V lednu 1972 se v městském divadle
sešla skupina hudebníků – milovníků vážné hudby a ustavili komorní orchestr, jehož název byl později
rozšířen o jméno náchodské rodačky, hudební skladatelky Slávy Vorlové.
1977 – 1. 1. byla vyhlášena Charta
77, dokument, který vyžadoval plnění závazků, k nimž se tehdejší vláda
zavázala nedlouho před tím v Helsinkách. Hysterická reakce stranických a vládních kruhů svědčila o tom, že text prohlášení, u nás
až do roku 1989 neuveřejněného
(a při tom „masově“ odmítaného),
ťal do živého.
(AF)

***
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Státní zámek a fortifikační stavby v Náchodě
Gotický hrad ve 13. a 14. století
Letošní seriál bude v mnohém odlišný od předchozích. Postup- jižní a východní část jádra hradu. Jen z nevelkých zbytků zdiva lze
ně se dokončuje revitalizace náchodského Zámeckého kopce, pro- určit, že kolem věže s odstupem asi 12 metrů obíhala obvodová
to se v šesti pokračováních podíváme podrobněji na dějiny, ale hradba na půdorysu hrušky s užší částí na severu, vyplněnou bupředevším na jednotlivé etapy stavebního vývoje nejvýznamnější dovou brány. Ta byla odhalena až při poslední opravě zámku v lestavby v Náchodě i širším okolí – náchodského zámku. Zaměříme tech 1972-1977, když se pod zchátralými omítkami severního průse na jeho obytnou, ale nepomineme ani fortifikační funkci. Zbylá čelí Kuronského traktu objevil velký neprofilovaný lomený portál
pokračování budou věnována dalším opevňovacím stavbám v Ná- vjezdu. Nejzachovalejší a nejviditelnější část původní hradby tvochodě a okolí, počínaje městskými hradbami a konče stálým opev- ří k základu se rozšiřující zeď se vstupem na dnešní druhé nádvoněním budovaným ve 2. polovině 30. let 20. století proti
ří, která tvoří podnož ke spojovací chodbě mezi palácem SmiNěmecku. Již podruhé jsme k úzké spolupráci povořických a Kuronským traktem. Již pro toto období můžeme
lali pracovníka územního odborného pracovišpředpokládat na severní straně hospodářské předhradí
tě Národního památkového ústavu v Joseohrazené asi dřevěnou palisádou.
fově ing. Jiřího Slavíka.
Jižní či západní stranu hradního jádra vyplZámek je bezesporu charakterisnila hlavní obytná budova, palác. Nejspíše
tickou dominantou Náchoda. Tyčí se
šlo o dvoupatrovou budovu se skladovanad strmými zalesněnými stráněmi
cími prostorami v přízemí, obytnými
na úzké ostrožně nad údolími Memístnostmi majitele v patře a snad se
tuje, Radechovky a krátkým údolím
sálem ve druhém patře. Asi již v průNového světa. Skalní podloží Zámecběhu 14. století se k paláci připojikého kopce tvoří červené permské
lo i druhé křídlo s dalšími obytnýslepence, vystupující jen v nevel- Rekonstrukce hradu v 2. pol. 13. stol. Autor: Mgr. Jan Tůma mi prostorami. V hradním jádře se
kých plochách na nejstrmější jižní
musela nacházet i samostatná stavstráni. Z tohoto místa nad zúžením metujského údolí před vstu- ba kuchyně, nejspíše na vnitřní straně východní hradby, a zdroj
pem do vnitrozemské Branky bylo možné snadno kontrolovat pro- vody. Zda jím byla zachovaná ve skále vytesaná studna před jižvoz na dálkové komunikaci spojující již od pravěku Čechy se střed- ním křídlem paláce (nyní v suterénu paláce Smiřických), anebo se
ním Slezskem a Polskem. Není divu, že si toto místo těsně před jednalo o cisternu na dosud neznámém místě, do které byla sváděpolovinou 13. století vybral Hron z rodu Načeraticů (v písemných na dešťová voda a přivážena pitná voda z údolí, není jasné. Hradní
pramenech se připomíná v letech 1241–1289) pro stavbu svého sí- jádro s velkou věží dnes uprostřed rozděluje příčná zeď neznámédelního hradu, když byl králem Václavem I. pověřen kolonizovat ho, nejspíše však středověkého původu. Zda po ochozu jejího zádo té doby těžko prostupný pohraniční hvozd na střední Metuji. padního dílu vedl přístup do věže, není jisté. Stejně tak mohl příÚzemí s důležitou komunikací však zřejmě
stup vycházet z jižního křídla paláce.
nikdy nepřešlo do Hronova majetku a král
V první třetině 14. století, nejspíše po roce
si nad ním ponechal kontrolu. Pod hradem
1316, převzal Náchod do svého přímého drHron následně nechal založit město, na ktežení český král Jan Lucemburský, který ho
ré byl z dnešního Starého Města přenesen
v souvislosti se svou politikou získání jednázev Náchod. Hron se s přídomkem „z Nánotlivých slezských knížectví do rámchoda“ prvně v písemných pramenech objece českého království začlenil do pásu povil před 768 lety roku 1254, tedy již za vlády
hraničních opěrných bodů sloužících jako
Přemysla Otakara II.
shromaždiště vojsk a jako obranná linie. ProZděný hrad Hrona z Náchoda tvořilo něto došlo k rozšíření zděného opevnění hradu
kolik stavebních objektů. Z nich je dodnes
o vnější obvod, vymezující rozsáhlé předhranejviditelnější vysoká válcová věž o průdí, dnešní třetí nádvoří, chráněné na seveměru 9,5 m, tloušťce stěn 3–3,5 m a původru a východě hlubokým příkopem. To mohlo
Půdorys hradu v pol. 14. stol. Černě – zdivo
ní výšce asi 30 m, zvaná bergfrit (bergfried,
být využito jako hospodářské zázemí i jako
z 13. stol, šrafovaně – zdivo ze 14. stol.
volně česky nebojsa). Věž stojí na nejvyšším
příležitostné tábořiště vojska. Dodnes je
místě jižní části ostrožny. V její spodní části se nachází vysoký z tohoto opevnění viditelná větší část hradby na východní straně
prostor zaklenutý kupolovou klenbou a přístupný otvorem v je- (nad medvědáriem) s mělkou studniční baštou, podobnou baštám
jím vrcholu. Klenbou prochází výseče dvou štěrbinových větráků. městského opevnění. Tato hradba se dochovala i na západní straProstor zřejmě v neklidných časech sloužil jako bezpečné úložiš- ně, kde vymezuje úzký parkán, a na jihu, kde mírným obloukem
tě majetku, v dobách klidu mohl být využit jako vězení, pověst- vystupuje z obvodu pozdější renesanční terasy. Nalevo od dnešníná hladomorna, ve které mohli být drženi jak zločinci před od- ho průchodu pod terasou na třetí nádvoří se zachovala část okosesouzením a vykonáním trestu, tak i zadržovaní cestující, čekající ného pískovcového ostění branky spojující hrad s městem a poprna výplatu výkupného. Vyšší patra věže byla v minulosti přesta- vé zmíněné v roce 1496. Na severní straně se přímý úsek hradby
vována, zachoval se však průchod původního vstupu v 1. patře. zesiloval do podoby štítové zdi s dnešní třetí bránou. K vnějšímu
Vstupní portál se nedochoval a tak lze spekulovat, zda byl chrá- ohrazení hradu se na jižní straně připojovalo přibližně stejně staněn padacím můstkem, anebo se do věže vstupovalo po žebříku. ré opevnění města, o kterém bude řeč v některém z příštích poLze předpokládat, že v úrovni patra pod nynějším renesančním kračování tohoto seriálu.
ochozem se nacházel strážní ochoz nejstarší věže a nad její vnitřní
Z Náchoda se tak v 1. třetině 14. století stal díky zahraniční počástí se tyčila strmá kuželová střecha. Podobné věže stály na vel- litice krále na svou dobu silně opevněný komplex šlechtického sídkém množství hradů vzniklých ve 13. a 14. století, takže se někdy la a města, který Jan Lucemburský před r. 1325 předal jako manhovoří o hradech bergfritového typu.
ství (léno) svému přednímu přívrženci Hynkovi, jinak Hajmanovi
O nejbližším okolí věže víme mnohem méně, v průběhu věků z Dubé. Ten z něj učinil jádro nového rodového území ve východzde došlo k řadě stavebních zásahů, z nichž nejvýznamnější byla ních Čechách, a jeho rod Náchod držel až do doby kolem r. 1367.
renesanční přestavba na počátku 17. století, při níž zanikla celá
Ing. Jiří Slavík – Mgr. Jan Čížek
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VYROČÍ HOLOKASTU

27. leden – Den památky obětí holocaustu
V tento den si připomínáme jednu z nejtragičtějších kapitol
evropské historie, je to datum osvobození koncentračního tábora v Osvětimi v lednu 1945. Během jara téhož roku pak byly
postupně osvobozovány další nacistické koncentrační tábory,
kde přežily již jen nepatrné zbytky většinou židovských vězňů.
Terezín, Mauthausen, Lodž, Osvětim, Bergen-Belsen, Hamburg… místa hrůzy, likvidace lidskosti – kolik let již uplynulo,
abychom mohli zapomenout, i když ani těch málo přeživších již
mezi námi nežije! Statistiky uvádějí obrovské počty obětí, nejvíce se však do naší paměti zaříznou konkrétní příběhy lidí z našeho blízkého okolí, jejich osobní vzpomínky.
Z východních Čech odjely v prosinci 1942 do Terezína dva
transporty, dne 14. 12. 1942 transportem označeným Ch bylo
z Náchodska deportováno 256 osob, zahynulo jich 240.
Do konce života tehdy dvě čtrnáctileté dívky Maryna a Eva
na hrozné prožitky nezapomněly:
-- Když vidíte záběry z Terezína, Osvětimi, vidíte ty hromady věcí,
šatů, bot, těžko si můžete představit všechnu tu hrůzu, ten příšerný
strach, co jsme v sobě měli. Do Terezína se já můžu jet podívat, ale
do Osvětimi, kde mi zabili sestru i mámu a taky spousty mých příbuzných, tam já jet nemůžu.
--- Možná se to bude zdát divné, ale ti lidé, kteří šli z rampy rovnou do plynu, byli proti nám šťastnější. V tom, že nevěděli, co je čeká,
do čeho jdou. Když jsme se dostali do lágrů, ať to bylo B II b, rodinný
nebo ženský tábor, nikdy jsi nevěděla, kdy si Mengele vzpomene udělat selekci a teď jsi věděla, že tam ty plynové komory jsou. Celé dny
šel ten černý kouř, takový tmavohnědý dým nad tvou hlavou, takový
zvláštní zápach ze spalovaných těl a vlasů a teď jsi jen čekala – kdy si
vzpomenou na mě. Někteří lidé se tam pomátli, skončili na drátech.
Náš život neměl žádnou cenu. Dostávali vyznamenání a volno,
když se jim podařilo žida zabít, a čím více židů zabili, tím více zásluh měli.
-- Mám z Osvětimi vytetované číslo na ruce. Po válce mně nabídli,
že se to dá odstranit nějakou operací. Řekla jsem, že to číslo z ruky
nedám, kdybych náhodou někdy zapomněla na to, co bylo, že mně
to číslo připomene. A dneska už vím, že i kdybych to číslo dala pryč,
že zapomenout nelze. Někdy si myslím, že jsem na něco zapomněla, ale objeví se nějaká zmínka v televizi nebo v nějakém článku –
a teď to znovu cítíš, jako z hlubin tvého srdce to jde zase napovrch.
Když jsme se dostaly z Osvětimi ven, tam dál už plynové komory nebyly. Ale jen těch náletů, co jsme v Hamburku zažily, to byly
i tři nálety za 24 hodin vzpomíná Eva Reichová, provdaná Zelená z České Skalice. Přežila, vrátila se domů, zjistila, že zůstala
sama, bez rodičů, sestry, mnoha příbuzných. Přes všechny obtíže, těžkosti prožila svůj život ve svém městě, České Skalici, rozdávala lásku a péči při práci s dětmi, nesmazatelně se zapsala
do paměti mnoha spoluobčanů a poté i pozorných čtenářů knihy
Doufám, dokud dýchám… a rovněž posluchačů na četných besedách. Paní Zelená, čestná občanka města Česká Skalice, zemřela
1. října 2021 v požehnaném věku 93 let. Patřila zřejmě k posledním přímým pamětníkům holocaustu v našem okrese.
Ve jmenované knize jsou zachyceny i vzpomínky paní Evy Hejzarové, provdané Koubkové z Náchoda, (zemřela v roce 2010)
dcery ze smíšeného manželství: Dva roky života v Terezíně to byl
trvalý pocit provizoria v blízkosti smrti, ztráty těch, na něž jsem si
zvykla, které jsem měla ráda. Ale vznikla zde i přátelství, jaká mají
stěží obdobu.
Věra Löwenbachová z Náchoda, rozená Bondyová z České
Skalice, matka dvou malých dětí Jeníka a Evičky, se domů do Náchoda a do České Skalice vrátila sama – bez dětí, umučených
v Osvětimi, bez rodičů, bez manžela. Provdala se znovu za lékaře Feldmana, který rovněž ztratil celou rodinu. S malým synem
Jiřím odešli z vlasti a žili ve Spojených státech. Paní Věra Feld-

manová (zemřela v roce 2001) uzavřela své vzpomínání slovy:
Doufám, že už nikdo nikdy nebude mít takovou životní zkušenost, jaká byla tahle naše.
Osvětim – to bylo něco jako blázinec. Po příjezdu lidé nevěděli, kde jsou. Nikdo neznal Auschwitz! Nacpali nás do baráků plných lidí, každý si hledal místo. Příští den jsme se museli svléknout a úplně nahé jít do sprch. Byla strašná zima. Byly jsme tam
ženy z různých zemí, táborů, některé pracovaly v těchto místech, ve sprchách, a říkaly nám: Nebojte se, půjdete stejně ven
komínem. Pak jsme šly na tetování. Stály jsme v řadě, já jsem šla
první, pak moje Evička. Byla velmi malá, pětiletá, plakala, byl to
pro ni jeden šok za druhým. Za mnou šla moje náchodská přítelkyně Lola Krausová. Všude se rozléhal jen řev… Můj muž byl
s desetiletým Jeníčkem v baráku pro muže…
Z rodiny náchodského lékaře MUDr. Krause a jeho ženy Loly
přežil jen syn Michal Kraus (zemřel v roce 2018 v USA), jehož
deník vypovídá o hrůzných zkušenostech z koncentráků, ale
i o krásných přátelstvích, na která nikdy nezapomněl.
Do koncentračních a pracovních táborů odešlo více příbuzných a přátel Věry Bayerlové, provdané Tomanové z Náchoda,
která sice neměla přímou zkušenost z pobytu v koncentračních
táborech, ale bylo jí jedenáct let, když náchodským transportem
odešli dědeček Leo a babička Zdeňka Strassovi, strýc Pavel Strass
byl umučen v Mauthausenu, maminka Valérie, rozená Strassová,
musela posléze do Terezína, otec a bratr Pavel do pracovních táborů. Věra prožívala své dětství ve stálých obavách za protektorátu i v prvních poválečných dnech roku 1945 a dočkala se návratu rodičů i bratra. Paní Tomanová se v roce 2021 dožila krásných
90 let a její vzpomínání na prožitá léta smutku i nadějí jsou cenným dokumentem s osobní moudrou životní zkušeností.
K napsání knihy Doufám, dokud dýchám (1. vydání vyšlo v roce
2006, 2. vydání v r. 2019) mne podnítila i slova Hermanna Landgbeie z Rakouska, která pronesl v březnu 1994 u příležitosti
pražské mezinárodní konference zaměřené na historii Terezínského rodinného tábora v Osvětimi-Birkenau: „Chraňte se před
tím, abyste hleděli jen na dokumenty. Využijte očitých svědků, pokud jsou ještě naživu, studujte cokoli písemného, co po sobě svědkové doby zanechali.“
A nezapomeňme.
Věra Vlčková
„Osudy čtyř žen, které se
dopustily zločinu „neárijského“ původu, jak je zachytila
Věra Vlčková, se velmi čestně zapíší do dnes už rozsáhlé literatury o holocaustu.
Autorka ponechala všechny výpovědi tak, jak je slyšela, nevylepšované, neuhlazené. Výsledek je syrové
svědectví, které má punc autenticity a čtenářský dopad
víc ohromující, než kdyby se
Věra Vlčková uchýlila k literárním trikům. Kniha víc než
pozoruhodná. Každému, kdo
ji přečte, uvízne nadlouho
v paměti.“
Toronto 6. května 2006, Josef Škvorecký

***

AMAG

LEDEN

Za malíři do Vesmíru
AMAG (Atelier malířů a grafiků)
Bohužel, opakuje se loňská situace a proticovidová opatření nás opět omezují. Ne tolik v tvorbě, ale především v pořádání akcí pro
veřejnost. Rozhodli jsme se tedy, že představíme čtenářům zpravodaje všechny naše současné členy i s jejich obrazy. Alespoň zde,
sice jen v černobílém provedení, máte možnost zhlédnout naše kresby, grafiky i malby pastelem, akrylem a olejem, a také kombinace
těchto technik. Velký dík patří redakci měsíčníku Náchodský zpravodaj, která nám pro tuto příležitost věnovala celé dvě dvoustrany.
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Ani v roce 2022 nehodláme zahálet a pokud to nepůjde jinak, budeme se scházet alespoň v plenéru. Také se chystáme vás pravidelně informovat o dění v našem spolku i o akcích, které jsme pro veřejnost v rámci možností připravili. Přejeme vám hodně zdraví a úspěšný celý rok, a snad i nám se podaří svým uměním přispívat k vaší příjemné pohodě. Hlavně si přejeme, aby se pojem pozitivita opět navrátil k původnímu významu tohoto slova, když v dnešní době být pozitivní nemusí vždy vyjadřovat něco dobrého.
Text a příprava obrázků Jiří Spíšek

ŠKOLY

LEDEN

Zprávičky
z Masaryčky
Rok 2021 je za námi, je čas bilancovat.
A ve škole pořádně zabrat, blíží se pololetní vysvědčení.
Uplynulý prosinec se nesl pochopitelně
v duchu příprav na vánoční a novoroční
svátky. Školou zněly koledy, třídy i chodby byly oděny do svátečního hávu, budovou se prošli Mikuláš, čertíci a andělé, vonělo zde i vánoční cukroví, které se peklo
v hodinách vaření či během adventního
pečícího workshopu.

Hodně se opět sportovalo. Konal se Mikulášský florbalový turnaj, kterého se zúčastnilo devět třídních týmů ze druhého
stupně. Ostatní žáci, respektive jejich fanouškové, mohli v některých hodinách
alespoň online přes Youtube sledovat
a na dálku podporovat své borce. Nakonec
v kategorii šestých a sedmých tříd vyhrálo družstvo ze 7.A, mezi osmáky a deváťáky si prvenství odneslo družstvo z 8.A.
Ovšem ani na prvním stupni nelenošili. Pro ně škola ve spolupráci s Českým
svazem házené a s oddílem Házená TJ Náchod přichystala Turnaj v házené. Mezi sebou se utkalo dvanáct týmů, přičemž vítězi se ve své kategorii stala družstva z 3.A
a 5.A. „Velké poděkování za zdar celé akce
patří také zástupcům z Českého svazu házené v roli rozhodčích, stejně tak oddílu
Házená TJ Náchod za pomoc při organizaci,“ zmiňuje Mgr. Jaroslav Macháček, učitel tělesné výchovy a hlavní organizátor,
a připojuje, že v předvánočním čase proběhěhl ještě basketbalový turnaj organizovaný pro II. stupeň, a to ve spolupráci
BK Bizoni Náchod.
A závěrem ještě zmínka o práci našeho
školního žákovského parlamentu tak, jak
ji popsala jedna z jeho členek z 9.B: „Při
slovním spojení žákovský parlament vám
pravděpodobně na mysl přijde myšlenka,
co pár studentů může změnit. Já si ale myslím, že mnoho. Už jen to, že práce v parlamentu jako taková dokáže značně ovlivnit zvláště žáky, kteří se v něm angažují
a zkušenost v něm pro ně může být velmi
přínosná do budoucna. V parlamentu se
naučí mnoha novým dovednostem: od organizačních schopností, jež jsou v dnešní

době naprosto nepostradatelné, až po týmovou spolupráci, která je neméně důležitá. Je podstatné, aby se sešel kolektiv, který si dobře sedne, a také takový, jež má
přehled o dění ve škole a zná vztahy mezi
žáky, aby věděli, na čem je případně potřeba zapracovat. Společně se i vymýšlejí
nejrůznější aktivity – povedou-li se tak,
jak mají, a dotknou-li se správné cílové
skupiny, mohou výrazně pomoci ke zlepšení atmosféry ve škole, která je klíčová
k ochotě žáků poznávat nové věci a rozvíjet jejich znalosti. Přesně totéž máme
v plánu i my, zástupci tříd.“ Žákyně dále
uvádí, že jejich jasným cílem je zpříjemnit

co nejvíce pobyt ve škole nejen žákům, ale
i celému učitelskému sboru, aby se všichni do školy těšili a měli každý den motivaci vstávat s úsměvem.
Kolektiv ZŠ TGM Náchod přeje všem co
nejpohodovější rok 2022.

PrŠ, ZŠ a MŠ J. ZEMANA
Praktická škola, Základní škola
a Mateřská škola Josefa Zemana,
Jiráskova 461, Náchod
Jak ten čas letí – píseň, kterou
v roce 1968 složil Zdeněk Petr a nazpíval
Václav Neckář, melodie, která je známá
snad všem. Rok uplynul jako voda a my
opět vyměnili kalendář na našem psacím
stole. Kalendář, který je již minulostí,
a který bychom neměli vyhazovat, protože si díky němu můžeme připomínat události, na které rádi vzpomínáme. Nejenom
události, ale také dobré duše, které nám je
pomohly realizovat. V tom “našem“ kalendáři z roku 2021 je spousta dobrých lidí,
kteří pomáhají ve svém volném čase nám
i našim dětem. Jsou to lidé, kterým je odměnou dětská radost v očích, a kterým pa-

tří velké poděkování.
„Paní učitelko, přijde dneska pejsek?“
Známá věta vyslovená z úst dětí. Léčebný kontakt psa a člověka – canisterapie.
Na této velké radosti se v naší škole podílí paní Petra Steinerová s pejskem Elfem
a paní doktorka Helena Ansorgová s pejskem Angie.
„Na co jsou ty drátky?“ Na to dětem
odpověděla paní Dagmar Kuťátková, která s dětmi trénovala jejich prsty při tvorbě andělíčků z drátků.
„Budeme letos pouštět do nebe balónky s přáním Ježíškovi?“ Každoroční aktivita, díky které mají děti nezapomenutelný zážitek. Svůj čas jim věnuje pan Karel
Poláček, který mimo jiné vypráví i o historii letectví.
Nejenom zážitkům, ale i hmotným
darům se mohou těšit naše děti. Škola uzavřela Smlouvu o vzájemné spolupráci s firmou MASTR s.r.o. Díky panu Leoši Mallatovi, jednateli chráněné dílny
MASTR s.r.o., Červený Kostelec byla pro
naše prvňáčky pořízena a namontována
nová školní tabule – to se to bude psát!
V listopadu se uskutečnil na naší škole Atletický čtyřboj, každý závodník získal cenu, za kterou můžeme poděkovat Pivovaru Náchod, a.s., za přesnídávky firmě
Deva Nutrition a.s.
Náš kalendář není vyhozen do koše, ale
pouze založen do skříňky mezi ty ostatní,
abychom si stále mohli připomínat tyto
milé události. Děkujeme.
kolektiv Praktické školy, Základní
školy a Mateřské školy
Josefa Zemana, Náchod

Studentské firmy
Náchodská střední škola Academia Mercurii využívá program Junior Achievement studentské firmy a to ve 3. ročnících
studijních oborů Cestovní ruch a Ekonomické lyceum. Studenti společně s učitelem zakládají studentské firmy a v nich
pak podnikají celý školní rok. Vyzkouší si
tam podnikání a životní cyklus firmy se
vším co tato činnost přináší. Na začátku
školního roku zpracují podnikatelské záměry, vyhotoví průzkum trhu, založí firmy vedou účetnictví, své firmy propagují,
prodávají své výrobky/služby a na závěr
roku vypracují hospodářské uzávěrky
a činnost svých firem ukončí.
Tento školní rok fungují na škole tři
studentské firmy:
1) FuFusky
Motto firmy: „Dobrý outfit začíná u dobrých ponožek“
Předmět podnikání: originální batikované ponožky
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2) MINERALS
Motto firmy: „Náš minerál pro váš ideál“
Předmět podnikání: ruční výroba šperků
z minerálů
3) Re-Bag
Motto firmy: „Dáváme taškám život“
Předmět podnikání: ručně dělané tašky

Střední průmyslová škola
stavební a Obchodní
akademie architekta
Jana Letzela, Náchod,
příspěvková organizace
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
NA NÁCHODSKÉ STAVEBCE A OBCHODCE
Den otevřených dveří na naší škole proběhl ve dnech 3. a 4. prosince. V tyto dny
mohli budoucí uchazeči o studium jak stavebních, ekonomických, tak i IT oborů nahlédnout do výuky a prohlédnout si naše
obě školní budovy. V následujícím týdnu jsme pro zájemce nachystali přijímací
zkoušky z matematiky a českého jazyka
nanečisto. Přihlášení žáci si tyto zkoušky mohli vypracovat v klidu ve svém domácím prostředí, protože stejně tak jako
v loňském roce jsme zvolili online formu.
O deváťáky, ale i osmáky, kteří k nám
zavítali, aby se dověděli něco více o naší
škole, se vzorně postarali studenti 3. a 4.
ročníků. Ti se stali jejich školními průvodci a předali jim cenné informace.
V budově A, kde se studují stavební obory, byly k vidění počítačové učebny, ve kterých stavaři pracovali na svých
rozpracovaných projektech v programech
AutoCAD, či ArchiCAD. Bylo jistě zajímavé jim nahlédnout přes rameno a chvilku
pozorovat, jak vzniká nový dům.

V budově B, kde se vyučují ekonomické a IT obory, bylo rušno. Maturanti nezapřeli svého obchodního ducha. Otevřeli
si stánky svých fiktivních firem a nabízeli
různorodé produkty.
Studenti oboru informatiky zase mohli být právem hrdi na své úspěchy ze
soutěže Bobřík informatiky. Naši školu
reprezentovalo ve dvou nejstarších a nejnáročnějších kategoriích 62 žáků ze všech
ročníků. Jednalo se o již 14. ročník a letos
se ho zúčastnilo rekordních 109 442 soutěžících z celé České republiky. Na účastníky čekaly otázky z oblasti informatického myšlení, algoritmizace, porozumění
informacím a digitální gramotnosti.
V kategorii Junior (1. a 2. ročník) se
mezi 41 žáky naší školy nejlépe umístili Tomáš Matonoha (2.B) 140 bodů, Martin Vajsar (1.SI) 124 b a Filip Werner (2.B)
121 b. Celkově se této kategorie zúčastnilo 12 198 soutěžících, naši úspěšní řešitelé se probojovali mezi nejlepších 15 %.
Tomáš Matonoha se navíc umístil na 128.
místě v žebříčku úspěšných řešitelů ze
středních odborných škol. V kategorii Senior (3. a 4. ročník) soutěžilo 21 žáků naší
školy. Nejlepšího výsledku dosáhl Petr Kučera (3.SI) 124 bodů a stal se také úspěšným řešitelem. V konkurenci 5 824 účastníků kategorie Senior se umístil na 406.
místě.
Velký zájem ze strany uchazečů byl
o přijímací zkoušky nanečisto. Ty si zájemci budou moci vyzkoušet i při dalším
Dni otevřených dveří, na který vás tímto
srdečně zveme a těšíme se na shledanou
20. 1. 2022. Na konec ledna také plánujeme opět otevřít přípravné kurzy na přijímací zkoušky z českého jazyka i matematiky. Podrobnější informace sledujte
na našich webových stránkách.
Mgr. Lea Zálišová

ZŠ BABÍ
S prvním sněhem nás navštívil Mikuláš, čert a anděl. V každé třídě si s žáky
popovídali o drobných prohřešcích
i o tom, co se dětem za rok podařilo. Anděl rozdal krásné balíčky a čert trochu
brambor. Hned v dalším týdnu proběhly
tradiční vánoční dílny, ale tentokrát, bohužel, bez šikovných rukou rodičů. Přesto
se nám dařilo a na vánoční výstavě bylo
co obdivovat.
Každý čtvrtek jezdí naše škola do plaveckého bazénu. Děti jsou rozděleny podle plavecké zdatnosti a plavčíci se věnují každé skupince zvlášť. Kromě zdravého
pohybu v bazénu si děti užívají pobyt
na čerstvém vzduchu v odpolední družině. Díky letošní sněhové nadílce mohou
trávit čas na kopci, kde rády bobují a dovádějí. V novém roce, pokud situace dovolí, čeká zájemce akce rodičů, pobyt na horách s lyžováním. Všechny přihlášené děti
se už moc těší, ať už zdatní lyžaři nebo ti,

kteří budou na lyžích stát poprvé.
Pro budoucí prvňáčky, kteří k nám přijdou v novém roce k zápisu, plánujeme
pravidelná setkání ve škole. Hlavním cílem naší „Školičky“ je připravit předškoláka co nejlépe do školy, seznámit se s prostředím a poznat nové kamarády a paní
učitelky.
kolektiv ZŠ Pavlišovská – Babí

ZŠ kpt. Jaroše
odloučené pracoviště
kpt. Jaroše Trutnov
Co se děje
u nás Pod Montací?
Na pozvání navštívil naši
školu ředitel hradeckého
gymnázia J. K. Tyla a čerstvě
zvolený poslanec pan Matěj Ondřej
Havel. Společně s Pavlínou Moravcovou
a Markétou Maixnerovou probírali okolnosti vzniku a fungování naší školy. Nastínily jsme mu také naše plány a aktuální výzvy.
Pan Havel nám představil svou vizi
o budoucnosti školství a mnohé nám ze
své praxe poradil. Poté se šel podívat
do hodin 2. a 7. třídy. Vzhledem k tomu, že
je pan Havel ředitelem střední školy, velice ho zaujala výuka metodou eduScrum,
kterou zrovna používali sedmáci v rámci hodin přírodovědy. Oceňoval, jak mu
děti samy metodu vysvětlily, s jakou samozřejmostí metodu používají, a sám
projevil zájem o eduScrum coby metodu
výuky na gymnáziu. Na hradeckém gymnáziu se totiž připravuje třída s projektovou výukou. Pan poslanec naší škole slíbil
podporu a spolupráci do budoucna, čehož
si velice vážíme. Setkání s ním bylo velmi
milé a dodalo nám další energii k práci.
Jedním z cílů naší školy je vést žáky
k ekologickému myšlení a zodpovědnému chování vůči přírodě. Na tuto snahu
navazuje také systém kurzů, kterými žáci
procházejí od čtvrté do deváté třídy. Tento školní rok k nim přibyl i ekologicky zaměřený kurz v Horním Maršově, kterého
se v listopadu zůčastnily třída 3. a 5. N.
Formou různých her a aktivit pronikaly děti v průběhu celého týdne do přírodních zákonitostí národního parku KRNAP,
narazily na problematiku zničených porostů, ohrožených živočichů či rostlin.
Pro většinu dětí byla zcela nová zkušenost být týden mimo domov, ale všichni drželi při sobě, páťáci asistovali mlad-

ŠKOLY

LEDEN
ším spolužákům, a tak radost ze společně
stráveného času byla veliká. Všem zúčastněným i jejich rodičům děkujeme!
Co nás v novém roce čeká?
Chtěli bychom pozvat všechny rodiče
a zájemce na Kavárničky, které se usku
teční v ZŠ Pod Montací v příštím roce.
Na první z nich 20. 1. 2022 v 17.00 budeme společně diskutovat a trénovat popisnou zpětnou vazbu, která je důležitou
součástí výuky na naší škole.
Druhá Kavárnička proběhne 10. 2.
v 17.00, tématem budou tentokrát Centra aktivit – jeden z prvků našeho programu Začít spolu, ve kterém jde mimo jiné
o rozvoj samostatnosti a spolupráce.
Zveme také všechny budoucí prvňáčky
i jejich rodiče,které zajímá vize naší školy a mají zájem se dozvědět více, na naše
Předškoláčky.
První ze tří setkání se uskuteční 27. 1.
od 16.00, druhé 24. 2. a poslední 31. 3. Těšíme se na Vás!

CO SE DĚJE
NA KOMENDĚ
Prosincové dny se nesly ve znamení Vánoc i dalších aktivit spjatých s tímto obdobím.
V pátek 3. 12. zakončila třída 1.B kurz
bruslení. Pro většinu žáků to bylo vůbec

první setkání s ledovou plochou a bruslemi. Přesto na konci kurzu všechny děti,
i přes počáteční obavy, bruslily samy bez
pomůcky.
Třída 8.D zasadila v rámci rekultivace
a revitalizace na zámeckém kopci kousek
za Déčkem dva vzrostlé habry. Doufají, že
se jim bude na novém stanovišti líbit.
Žáci z 1.A zapojili také své vlastní ruce
a společně s paní učitelkou vyrobili betlém, který vystavili ve výloze na Kamenici v blízkosti Masarykova náměstí.
Ani žáci 6.A v adventní době nezaháleli. V rámci etické výchovy navštívili
náchodskou radnici, kde je provedl pan
ředitel František Majer, který je tento
předmět vyučuje. Třídní učitelka pro ně
připravila adventní hru, kterou s nadšením plnili v průběhu celého adventu. Jejich snažení pak bylo ohodnoceno při vánoční besídce poslední školní den tohoto
kalendářního roku.
Na 2. stupni se malovaly v hodinách výtvarné výchovy perníčky vyrobené z kartonu, jimiž se ozdobil velký vánoční strom
ve vstupní hale. Chodbami školy se linuly
vánoční koledy, žáci měli velkou chuť zpívat, snad i proto, že předvánoční čas v minulém i předminulém roce byl vzhledem
ke covidové epidemii „netradiční“.
Letošní školní rok je pravda tradičnější a škole vstřícnější, byť přináší nové výzvy, např. hybridní (kombinovanou) výuku. V praxi to znamená, že většina žáků

je doma, část ve škole a tomuto je nutno
uzpůsobit výuku jak po organizační, tak
technické stránce.
Závěrem přidáváme pozvánku na „Komenďáček" – setkání budoucích prvňáčků a jejich rodičů, který se uskuteční
18. 1. 2022 od 16 hodin v budově 1. tříd
v Sokolské ulici.
Vše nejlepší v novém roce 2022!

Zima
Plačící okna, pokrytá bílými slzami,
připomínají mi Polárku.
Mlčky sedím u krbu,
u krbu, jenž objímá mě teplem.
Nahlížím ven, tam bílo a bílo,
vidím strom v bílé peřince,
vidím ptáčka na ledu,
na ledu, který je plačícím zrcadlem.
Zima.
Krásná a krutá.
Mrazivý prst
jezdí mi po hořících
tvářích.
Klára Krátká, žákyně 9.C

Lékárna

Z důvodu rekonstrukce bude
od 1. 1. 2022
dočasně uzavřena lékárna Dr.Max
Polská 397, Náchod.
Těšíme se na Vás v naší druhé lékárně
Pražská 1764, Náchod.
Po–Ne

8.00–20.00

www.drmax.cz
Inzerce-Nachod-CB-12-2021-178x123.indd 1

06/12/2021 17:48
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PFERDA, INZERCE
Dejvické divadlo vás zve na benefiční
představení pro organizaci PFERDA z.ú.

Saar Gummi Czech, evropský leader ve výrobě vytlačovaných pryžových těsnění pro automobily, hledá zaměstnance na pozice:
operátor/ka gumárenské výroby, mzda
36 000 Kč až 38 000 Kč měsíčně.
25 dní dovolené + 12 dní bonusového volna
ročně navíc.
Uvedena je hrubá mzda včetně benefitů po plném zapracování,
pracoviště Červený Kostelec / Velké Poříčí.
www.sgc.cz, personalni@sgc.cz, tel. 491 467 443
středa
9 / 2 / 2022
19.00
Vstupenky zakoupíte na: www.beraneknachod.cz

Městské divadlo
Dr. Josefa Čížka
Náchod
Partneři
město Náchod

Hledáme

ŘIDIČE / ŘIDIČKU MKD z Náchodska
Měsíční čistá mzda 40–45 000 Kč.
Náborový příspěvek ve výši 50 000 Kč.
Projektová práce s víkendy doma a parkováním v místě bydliště.
Moderní vozový park (zn. Mercedes-Benz) s nadstandardní výbavou.
Vlastní servis v non-stop režimu.
Finanční odměna za beznehodovost.

Požadujeme řidičský průkaz skupiny C + E.
Více informací na:

www.ceelogistics.cz/kariera

V případě zájmu nebo pro doplňující informace nás neváhejte
kontaktovat na telefonním čísle:

703 183 331.

GALERIE, MUZEUM

LEDEN

GALERIE výtvarného umění v Náchodě
Zámecká jízdárna, Náchod, Smiřických 272, tel. 491 423 245,
491 427 321. Otevřeno v termínu konání výstav denně kromě pondělí od 9 do 17 hodin.
Náchodský výtvarný podzim
– 38. ročník přehlídky umění regionu.
Tradiční rozsáhlá a oblíbená přehlídka regionální tvorby
(malba, kresba, grafika, fotografie, koláž, plastika, textil)
Výstava potrvá do 9. ledna.
Naše galerie – Malé věci, velké věci
13. ročník výtvarné soutěže pro občany Náchodska.
Vernisáž výstavy spojená s vyhlášením výsledků soutěže
a oceněním vítězů se koná v pátek 21. ledna v 17 hodin
Výstava soutěžních prací: 22. 1. – 20. 2.
Sobotní výtvarná dílna – Co nám ledy tají?
Výtvarná dílna inspirovaná přírodními krásami kolem nás
v prvním lednovém týdnu.
Zjistíme nejen, kde se bere led, jak vzniká a zda ho můžeme
využít pro výtvarnou práci, ale vyzkoušíme i otisk nejrůznějších předmětů. Budeme si přát, aby vytvořené iluze ledu
na papíře mohly být vyzkoušeny i na zamrzlém rybníku.
Dílna pro rodiče s dětmi se uskuteční v sobotu 8. ledna 2022
v prostorách galerie od 14 do 16 hodin. Určeno pro rodiče
s dětmi od 5 let, mladší sourozenci jsou také vítáni, podle
svých možností a chuti se mohou dílny účastnit. Doporučujeme pracovní oděv.
Hlaste se prosím nejpozději do čtvrtka 6. ledna na adrese:
ansorge@gvun.cz, nebo telefonicky 491 427 321. Na setkání s Vámi se těší Veronika Ansorge. Více informací na www.
gvun.cz nebo facebook.com/galerienachod
Prosíme všechny návštěvníky, aby dodržovali aktuálně platná hygienická opatření pro vstup do kulturního zařízení.

Přehled kulturních akcí
v LEDNU 2022 v Muzeu Náchodska
Stálá expozice muzea Dějiny Náchoda a Náchodska
Stálá expozice Muzea Náchodska v Broučkově domě na Masarykově náměstí čp. 18 v Náchodě mapuje dějiny náchodského regionu od nejstarších doložitelných projevů života pravěkých lidí
až po současnost. Součástí je rovněž ojedinělá expozice figurek
vojáčků čsl. armády první republiky v miniatuře Měli jsme se bránit – 1938 modeláře a sběratele Lubora Šušlíka či model náchodského židovského města modeláře Josefa Hejduka. Organizované výpravy lze objednat na tel. čísle 491 433 722 nebo na e-mailu
meisnerova@muzeumnachodska.cz. Otevřeno do 9. ledna 2022
denně kromě pondělí, od 10. ledna do 31. března 2022 od pátku
do neděle od 9 do 12 a od 13 do 17 hod. 1. ledna 2022 zavřeno.
Náchod dostal dar
– mecenášské dary Ivony a Dagmar Tláskalových
Do 9. 1. 2022 vás zveme do Broučkova domu na Masarykově náměstí čp. 18 na výstavu, která poodkrývá tajemství toho, co vše
se ukrývá v muzejních depozitářích. Jen málokdy se stane, že se
podaří shromáždit více předmětů od jednoho donátora, o to zajímavější však je, když se jich shromáždí tolik, aby vydaly na celou výstavu. Muzeum Náchodska vás zve na výstavu darů sester Dagmar a Ivony Tláskalových. Otevřeno od úterý do neděle
9–12, 13–17 hod. 1. ledna 2022 zavřeno.
Těšíme se na Vánoce
Muzeum Náchodska srdečně zve návštěvníky do výstavní síně
na rohu Tyršovy a Zámecké ulice na výstavu Těšíme se na Vánoce. Vraťte se s námi v čase a přijďte si zavzpomínat na vánoční
svátky za dob socialismu s tím, co k nim patřilo. Výstava je otevřena do 16. 1. 2022, otevřeno denně kromě pondělí 9–12, 13–
17 hod. 1. ledna 2022 zavřeno.
Sledujte prosím i nadále aktuální vývoj epidemické situace a s ní
související nařízení, naše webové stránky a facebook, kde informace průběžně aktualizujeme! Plánované programy mohou být
zrušeny či změněny.

Senioři, pozor na nebezpečí internetu!
O tom, že internet ovládl komunikaci a vzájemnou interakci lidské populace po celém
světě, není žádných pochyb. Virtuální prostředí láká svou rozmanitostí, objemem informací, rychlostí odezvy, ale také anonymitou a téměř neomezenými možnostmi, což si
bohužel uvědomuje i stále více podvodníků,
kteří i v tomto virtuálním světě napadají ty
nejzranitelnější skupiny obyvatel, jimiž jsou
právě senioři.
Projektem „Senioři, pozor na nebezpečí v online prostředí“ se snažíme zmírnit
tyto nevýhody dříve narozených. Ze statistik vyplývá, že internet v dnešní době využívá více lidí staršího a seniorského věku,
z policejních statistik pak vyplývá také to,
že se tam stále častěji stávají terčem podvodných útoků. V rámci našeho projektu
jsme připravili materiály, kterými jsme zacílili právě na tyto aktivní seniory, kteří
se naučili pracovat s elektronickými médii a využívají online prostředí, ale nejsou
dostatečně obeznámeni s nebezpečím, které jim tam hrozí.
Předáváme v něm seniorům informace,
rady i doporučení, aby se na internetu na-

učili chovat bezpečněji a vyhýbali se rizikové komunikaci, podobně jako v reálném
světě. A jak se mohou senioři k preventivním materiálům dostat? Vždy po přednášce či besedě s policejními preventisty
dostanou posluchači dvoudílnou sadu preventivních materiálů, aby si mohli ještě
dále upevňovat získané informace o bezpečnějším chování ve virtuálním prostředí. Do rukou se jim dostane letáček s důležitými radami a návody, jak se chovat
bezpečněji, ale hlavně také utěrka na brýle či mobilní telefon, kam jsme shrnuli ty
nejdůležitější zásady.
Všechny tyto užitečné informace jsme
předávali seniorům i v Náchodě dne 1. prosince 2021 před supermarketem Kaufland.
Přítomní byli vděční za preventivní informace a letáky. Všichni oslovení byli v seniorském věku a možná právě proto je tolik potěšila i věnovaná praktická utěrka
na brýle, vyrobená policisty Královéhradeckého kraje v rámci resortního Programu ministerstva vnitra v oblasti prevence kriminality. kpt. Mgr. Eva Prachařová,                  
                                 koordinátorka prevence
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POHOTOVOST, DÉČKO, KUŽELKY

NÁCHODSKÝ ZPRAVODAJ

Stomatologická pohotovost
Oblast Náchodsko-Broumovsko:
8. a 9. 1. MUDr. Blanka Grummichová
		 Náchod
15. a 16. 1.
MUDr. Miloš Pastelák
		 Broumov
22. a 23. 1. MDDr. Jan Petřík
		 Náchod
29. a 30. 1. MUDr. Ladislav Růžička st.
		 Broumov
Oblast Náchodsko-Jaroměřsko
8. a 9. 1. MUDr. Tomáš Žďárský
		 Dolní Radechová
15. a 16. 1.
MUDr. Jarmila Podškubková
		 Červený Kostelec
22. a 23. 1. MDDr. Michal Jánský
		 Náchod-Branka
29. a 30. 1. MUDr. Lubomír Beran
		 Velký Třebešov 118

PROGRAM
LEDEN

www.decko–nachod.cz

Vážení příznivci Déčka Náchod,
je tu nový rok 2022. Co vás čeká nového?
Připravili jsme si pro vás například
kroužek hry na ukulele, další členy hledá
i Klub badatelů a v plném proudu je také
příprava letních táborů pro letošní léto.
Budou to opět tábory pobytové i příměstské se zaměřením na výtvarné, taneční
i pohybové aktivity, tábory pro dětské
chovatele domácích mazlíčků v naší nové
Tlapíkárně i tábory poznávací a vzdělávací, to vše pod dohledem kvalifikovaných
pedagogů.
Příměstské tábory jsou podpořeny projektem na podporu zaměstnanosti, Déčko pro rodiny- příměstské tábory II CZ.03
.2.65/0.0/0.0/16_047/0015675. Díky tomu
můžeme rodičům, kteří jsou zaměstnaní nebo si zaměstnání hledají, nabídnout
příměstský tábor za zvýhodněnou cenu.
V lednu se můžete těšit třeba na Sobotu
s angličtinou nebo se přidat k Zasněženému výletu s Batůžkem, na začátku února
se pak můžete zúčastnit pololetních práznin nebo tvořivých pololetek.

AKCE PRO VEŘEJNOST
pátek 7. ledna
– KERAMIKA NA ZKOUŠKU
otevřená keramická dílna, program od 16
do 18 hodin, vhodné pro děti od 6 let
(mladší v doprovodu rodičů), s sebou pracovní oděv, přezůvky, vstupné děti 40 Kč,
dospělí 80 Kč, informace Bc. Tereza Išová,
tel. 774 223 296
sobota 15. ledna
– SOBOTA S ANGLIČTINOU
Snow Saturday pro děti od 6 do 12 let, program od 9 do 15 hodin, hravá výuka angličtiny, hry, hrátky a soutěže, s sebou
vybavený penál a přezůvky, přihlášky
do 13.1., cena 170 Kč, informace PhDr. Ja-

Palachova 1742
724 013 123
Sadová 44
775 717 666
Kamenice 113 (Pasáž Magnum)
724 086 199
Poliklinika, Masarykova 30
603 479 084
Náchodská 240
491 424 322
Větrník 720
491 462 331
Nemastova 1919,
702 125 554
491 453 272

roslava Nývltová, jajka@deckonachod.cz,
tel. 775 223 291
sobota 22. ledna
– ZASNĚŽENÝ VÝLET S BAŤŮŽKEM
první výlet v roce 2022 s klubem Batůžek,
poznávání okolí pod sněhovou pokrývkou, zábava a pohoda, pro děti od 6 do 15
let, cena 150 Kč, informace Pavlína Tylšová, sportovnioddeleni@decko-nachod.cz,
tel. 775 223 292
22.–23. ledna – KURZ KRESBY PRAVOU
MOZKOVOU HEMISFÉROU
víkendový kurz kresby každý den od 9
do 17 hodin, pro zájemce od 12 let, lektorka Mgr. Věra Voltrová, s sebou přezůvky,
pracovní oděv, svačina, nejsou nutné kreslířské zkušenosti, přihlášky do 17. 1., další
informace Bc. Tereza Išová, tel. 774223296
pátek 4. února – TVOŘIVÉ POLOLETKY
pololetní prázdniny pro děti od 6 do 12
let, vhodné pro děti, které rády tvoří,

Stomatologická pohotovost
sobota, neděle,
státní svátky 8.00–12.00 hod.

Lékárenská
pohotovostní služba
lékárna v Pražské ulici č.p. 397
denně 8–20 hodin.

vždy od 15 hodin
8. 1.
15. 1.
22. 1.
29. 1.

Půjdem spolu do Betléma
Hrátky s čertem
Hrátky s čertem
Kašpárek a čarodejnice

Více informací na stránkách
http://lsdpr.cz
program od 9 do 15 hodin, přihlášky do
1. 2.,další informace Bc. Tereza Išová, tel.
774 223 296
pátek 4. února – PRÁZDNINOVÝ VÝLET
S BAŤŮŽKEM
výlet o pololetních prázdninách s klubem
Batůžek, pohoda a smích, pro děti od 6
do 15 let, cena 150 Kč, informace Pavlína
Tylšová, sportovnioddeleni@decko-nachod.cz, tel. 775 223 292
Na všechny akce Déčka je třeba se hlásit přes
registrační systém na www.decko-nachod.
cz, kde také najdete další informace.  

***

PROGRAM NA KUŽELNĚ SKK PRIMÁTOR NÁCHOD –leden 2021
2. kuželkářská liga mužů: (hrací den – sobota)
15. 1. 2022 14.30 TJ Červený Kostelec – KK Kosmonosy
5. 2. 2022 14.30 TJ Červený Kostelec – KK SDS Sadská
3. kuželkářská liga mužů: (hrací den – sobota)
22. 1. 2022 15.00 SKK Primátor Náchod A – TJ Kuželky Česká Lípa
1. liga dorostu: (hrací den – neděle)
23. 1. 2022 10.00 SKK Primátor Náchod B – SKK Hořice
Východočeská divize: (hrací den – pátek)
14. 1. 2022 17.00 SKK Primátor Náchod B – TJ Třebechovice p.O.
4. 2. 2022 17.00 SKK Primátor Náchod B – STAR Rychnov n. Kn. B
Okresní přebory jednotlivců
8.–9. 1. 2022 vždy od 9.00
Okresní přebory jednotlivců
Krajské přebory jednotlivců
29. 1. 2022 9.00
Krajské přebory jednotlivců
0. ročník turnaje neregistrovaných o pohár „Předsedy SKK Náchod“
Bohužel protiepidemická opatření nám ani letos nedovolila v celém rozsahu uspořádat
tradiční turnaj o „Pohár ředitele pivovaru PRIMÁTOR NÁCHOD“. Proto bude 3. ledna
2022 rozehrána „náhradní soutěž“ pro přihlášená družstva. Hraje setradičně v pondělí, středa, čtvrtek, pátek a neděle. Více o turnaji na www.kuzelky.nachod.net.

CÍRKVE, SENIOR KLUB

LEDEN

Církve v Náchodě
Církev československá husitská
Husův sbor, Raisova 806, 547 01 Náchod, farář ThDr. Stanislav
Švarc, ThD. Kontakt mobil: 420 776 736 885, 420 604 929 825,
e-mail: stanislav.svarc@volny.cz. Úřední hodiny: středa 15–17
hod. Mimo úřední hodiny lze využít čísla mobilního telefonu
faráře Stanislava Švarce, 776 736 885 nebo mobilního telefonu
předsedkyně RS Ivony Čadové 604 929 825. Kolumbárium otevřeno denně 9–17 hodin. Pravidelné bohoslužby se konají v neděli 8.15 hod. Místo: Farská síň CČSH, vchod Raisova ul., Náchod.

Římskokatolická farnost – děkanství 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 vikář P. František Filip 733399508, výpomocný duchovní P. Václav Hejčl 776 283 073,
www.nachod.farnost.cz, e-mail: farnost.nachod@tiscali.cz.
Úřední hodiny: pondělí a čtvrtek 9.00–11.00 a 15.00–17.00, úterý, středa a pátek 9.00–11.00, v jinou dobu po předchozí domluvě.
Bohoslužby v kostele sv. Vavřince: pondělí 7.00, úterý 18.00, středa 16.00, čtvrtek 7.00, pátek 18.00, sobota 7.30 a v 18.00 s nedělní
platností, neděle 7.30, 9.00 a 18.00. Svátost smíření je možné přijmout půl hodiny přede mší svatou. Mše svaté pro děti a mládež
jsou slouženy v kostele sv. Michaela v neděli v 10.15.
Boží láska ať vás všechny provází po celý rok 2022. To vám ze srdce
přeje
P. Z. Kubeš, děkan

Českobratrská církev evangelická
Sídlo sboru a sborový dům: Purkyňova 535; Kostel v Provodově-Šonově (ve Václavicích) adresa: Šonov 95; farář Mgr. Marek Bárta, mobil: 604 892 182, e-mail: nachod-sonov@evangnet.cz. Osobní
i duchovní rozhovory, konzultace a návštěvy faráře kdykoliv
po telefonní domluvě.
Bohoslužby se konají každou neděli v 10 h v Náchodě podle aktuální epidemiologické situace.
Prosíme, sledujte naše webové stránky: http://www.nachod.sonov-evangnet.cz a facebook: Evangelíci při Rozkoši. Na webových
stránkách uveřejňujeme přípravy k domácím bohoslužbám
a ztišením i různé další texty, které mohou být povzbuzením.

Církev adventistů sedmého dne
Tyršova 207, Náchod, budova Sokola – 2. patro. Kazatel p. Petr Staš, tel.
732 543 695, e-mail: stas.petr@tiscali.cz, pomocný kazatel p. Martin
Sieja, tel. 774 208 312, e-mail: m.sieja@seznam.cz. Bohoslužby každou sobotu od 9.30 hodin (vyjma poslední soboty v měsíci).

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. Bohoslužby v neděli v 9.30 hodin. Rozhovory nad Biblí ve středu
od 18.30 hodin. Více na www.cb.cz/nachod.

grafické studio a EXPRESS tiskárna
plakáty, letáky, prospekty, kalendáře

tisk plakátů A3, A2, A1
603 311 052 | studio@creopress.cz

ČESKÁ UNIE SPORTU – Okresní sdružení ČUS Náchod, z.s.

Vyhodnocení nejlepších
sportovců, kolektivů a trenérů
okresu Náchod za rok 2021
Jako každoročně pořádá Okresní sdružení ČUS v Náchodě
a Servisní centrum sportu ČUS Náchod vyhodnocení nejlepších
sportovců, kolektivů a trenérů, kteří se svými výkony nejvíce zasloužili o reprezentaci našeho okresu v roce 2021.
Další složité období roku 2021 bylo poznamenáno karanténami a mimořádnými opatřeními v souvislosti s virem COVID-19.
Samotné vyhlášení nejúspěšnějších sportovců okresu Náchod
za rok 2021 může být díky mimořádným okolnostem jinak než
v minulých letech.
Věnujte čas a pozornost výběru sportovců našeho okresu
za rok 2021 a navrhněte ty, kteří splňují předepsaná kritéria.
Veškeré podrobnosti včetně formuláře pro přihlášení najdete
na www.cushk.cz/nachod.
Věříme, že vyhlášení bude alespoň částečným odměněním
těch, kteří reprezentují náš okres na vrcholových sportovních
soutěžích a dosahují zde výborných výsledků.
Návrhy s přesnými daty zasílejte nejpozději do 28. února
2022 na adresu: OS ČUS v Náchodě, Servisní centrum sportu,
Pražská 1759, 547 01 Náchod.
Anketa odborníků bude uzavřena 31. března 2022.

Senior klub „Harmonie 2“
Senioři ČR z městské organizace Náchod vás zvou do klubovny seniorů na čtvrteční programy v lednu, pokud budou setkání povolena vládním opatřením:
čtvrtek 6. 1. od 14 hod. „Vánoce cestou po světě“ – A. Rieu
s orchestrem J. Strausse, neuskutečněný program v prosinci,
ale stojí za podívání;
čtvrtek 13. 1. od 14 hod. „CHILE“ – III. díl Jihoamerické trilogie pro nás připravil promítání s vyprávěním p. Zdeněk Nývlt;
čtvrtek 20. 1. od 14 hod. „Na hedvábné stezce – Uzbekistán“,
promítání pro nás připravila p. Líba Lukášová (odloženo z prosince);
čtvrtek 27. 1. od 14 hod. „Domov, aneb kam směřuje naše cesta“ promítání připravil p. Otto MACH (neuskutečněno 25. 11.);
Na naše programy zveme všechny příznivce klubovny seniorů,
i nečleny naší organizace.
Na vaše návštěvy se těší členové výboru SČR, MO Náchod, Rybářská 1819. V kanceláři SČR můžete vyřídit své žádosti vždy
po programu v PO a ČT 15.30–16 hod.
Členské příspěvky zaplaťte do konce února a přineste legitimaci.
Přihlášení účastníci na pobyt v hotelu MAS, Sezimovo Ústí přijďte zaplatit zálohu (50 % z ceny) do 27. ledna.
Přejeme vám šťastný rok 2022, ať vám slouží pevné zdraví.
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KNIHOVNA

NÁCHODSKÝ ZPRAVODAJ

Městská knihovna Náchod informuje v lednu 2022
Vážení a milí čtenáři a čtenářky,
máme za sebou nelehký rok plný nejistoty a zklamání, ale i naděje. Na nejistotu si budeme muset zvyknout, doufejme jen, že
lepší dny budou více a více převažovat. My v knihovně pro to
uděláme, co budeme moci. Věříme, že se v roce 2022 uskuteční akce a pořady, které jsme museli už několikrát odložit. A že
přibydou nové. Že vám i přes stále se zvyšující cenu knih budeme stále přinášet čtení pro potěšení, zábavu i poučení. Snad se
s vámi budeme setkávat na besedách, přednáškách, dílnách i autorských čteních.
Přejeme vám v roce 2022 hlavně hodně zdraví, pohody a zdravého rozumu.

Roční registrační poplatky
Městská knihovna v Náchodě se po 10 letech rozhodla přistoupit ke zdražení čtenářských poplatků. Od nového roku bude
základní poplatek na jeden rok činit 200 Kč. Děti do patnácti let
a seniory nad 70 let přijde registrace na 100 Kč. Poplatky za opožděné vrácení knih se nemění.

Rozvoz knih
V úterý 4. ledna se v dopoledních hodinách uskuteční rozvoz
knih nemocným nebo starším občanům.

Výstavy
Studovna
PASTELOVÝ SVĚT
Do 15. ledna. Prodejní výstava obrazů Anny Maněnové a Marie Wolfové.

Bookstart II (3–6 let)
V sobotu 22. ledna se od 10.00 hodin těšíme na děti od 3 do 6
let a jejich rodiče. Budeme se věnovat společnému čtení, jednoduchému vyrábění a dalším aktivitám na motivy knihy Den, kdy
voskovky řekly dost.
Prosíme o přihlášení na e-mail novakova@mknachod.cz nebo v dětském oddělení.

Náchodská univerzita volného času
Od poloviny ledna začneme přijímat přihlášky na 22. semestr
univerzity s následujícím programem:
28. února – pprap. Jakub Vacek
Bezpečně na internetu
14. března – Milan Záliš
Bedřich Veliký – král, vojevůdce, filozof a hudebník I.
28. března – Milan Záliš
Bedřich Veliký – král, vojevůdce, filozof a hudebník II.
11. dubna – Jakub Greschl
Thajsko
25. dubna – Prof. PhDr. Dana Musilová, CSc.
Milada Horáková
23. května – Mgr. Josef Hotový
Povídání o netopýrech
Vstup pouze na průkazky NUVČ. Pro ostatní zájemce po ústní dohodě s organizátory vstupné 50 Kč.

Virtuální univerzita třetího věku
Od ledna přijímáme ve studovně přihlášky na další semestr Virtuální univerzity třetího věku, začínající v únoru. Tentokrát jsme
vybrali seminář Dějiny oděvní kultury, kterým posluchače provede ing. Petr Tylínek. Ke studiu na VU3V se může přihlásit osoba se statutem důchodce a invalidní důchodce bez rozdílu věku.
Po vyplnění přihlášky a zaplacení administrativního poplatku
ve výši 300 Kč se stane studentem.

Kurz trénování paměti
Dalším rokem pro vás připravujeme kurz trénování paměti pod
vedením zkušené lektorky Aleny Naimanové. Přihlásit se mohou absolventi minulých kurzů, ale i noví účastníci. První z deseti lekcí proběhne ve středu 23. února v 10.00, 13.00 a 15.30
hodin. Celková cena je 300 Kč, přihlášky přijímáme ve studovně.

KERAMIKA A PIKÁŽE
17. ledna – 28. února. Výstava uměleckých prací Marie Bartošové bude zahájena vernisáží v pondělí 17. ledna v 17.00 hodin.

Deskovky pro mládež a dospělé
Ve středu 12. ledna vás od 16.00 hodin zveme na další podvečer
společného hraní karetních a deskových her v dětském oddělení.
Vhodné pro začátečníky i zkušené hráče. Možnost přinést vlastní hru a naučit ji ostatní.

Bookstart – S knížkou do života
Bookstart I (0–3 roky)
V úterý 18. ledna proběhne od 9.00 (1. skupina) a od 10.30 hodin
(2. skupina) setkání pro nejmenší děti do 3 let a jejich rodiče. Tentokrát si budeme číst z knihy Hervé Tulleta Puntíky.
Plánované akce se uskuteční pouze za předpokladu příznivé epidemické situace. Upozorňujeme na nutnost dodržovat platná protiepidemická opatření. Pro aktuální informace sledujte naše stránky www.mknachod.cz nebo www.facebook.com/knihovnanachod. (Vo)
Měsíčník Náchodský zpravodaj. Vydává Město Náchod, IČO: 00272868, Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod. Odpovědný redaktor: Nina Adlof. Redakční rada: Ing. Jaroslav Rohulán, Ing. Eva Čejchanová, Hana Kopecká,
Bc. Martin Hurdálek, Petr Břenda, Ing. Jiří Polák, Luboš Galba, Mgr. Věra Vlčková a Daniel Šárka.
Fotografie pořídila redakce, autoři článků a archiv. Autor titulní fotografie na obálce – Martin Hurdálek. Grafická úprava Creopress. Číslo 1/2022 vychází 3. 1. 2022. Náklad 5200 ks. Distribuce zdarma. Registrace: MK ČR E 11975.
Za změny v programech zodpovídají pořadatelé jednotlivých akcí a pořadů. Příspěvky jsou vítány, nevyžádané se nevracejí. Neoznačené a nepodepsané příspěvky pořídila redakce. Adresa časopisu: NZ, Městský úřad v Náchodě,
Masarykovo náměstí 40, 547 01, tel./fax: 491 405 255, e-mail: zpravodaj@mestonachod.cz. Uzávěrka tohoto čísla byla 10. 12. 2021. Uzávěrka únorového čísla bude 16. 1. 2022. Prosíme o respektování data uzávěrky. Děkujeme.

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

LEDEN

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!!! Vzhledem k uzávěrce NZ (19. 12. 2021), později přijatým covidovým opatřením i dodatečným rušením
lednových premiér filmů domácími i zahraničními distributory, sledujte, prosím, aktuální program kina. U filmů, u kterých není uveden
začátek představení, není do uzávěrky NZ známá délka filmu.
Aktualizovaný program najdete na www.kinonachod.cz nebo na plakátech kina na výlepových plochách.
1. sobota v 15.15 hod.
5. středa v 17 hod.

SPIDER – MAN: BEZ DOMOVA

1. sobota v 18 hod.
2. neděle v 18 hod.
3. pondělí v 19.30 hod.
5. středa v 19.30 hod.

ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2

2. neděle ve 14 hod.

TŘI PŘÁNÍ PRO POPELKU

Vůbec poprvé ve filmové historii je odhalena totožnost Spider-Mana a náš dobrý soused již nedokáže oddělit svou zodpovědnost superhrdiny od běžného života, čímž se jeho nebližší ocitnou ve velkém nebezpečí. Spider-Man požádá Doctora Strange, aby mu pomohl jeho tajemství obnovit. Kouzlo však způsobí v realitě obrovskou trhlinu, jíž do světa proniknou ti nejmocnější zloduši, kteří kdy bojovali se Spider-Manem v jiných vesmírech. Peter tak musí překonat svou doposud největší výzvu, která navždy změní nejen jeho budoucnost, ale i budoucnost paralelních světů. Nejnovější Marvelovka v dobrodružném akčním sci-fi filmu, uváděném v českém znění.
Vstupné 130 Kč, děti do 12 let 110 Kč, mládeži přístupný
Volné pokračování romantické komedie Začíná na Silvestra, kdy Marek (Ján Koleník) požádá Hanu (Táňa Pauhofová) o ruku. Její souhlas rozpoutá bláznivý kolotoč událostí, které předcházejí jejich svatbě v nádherném prostředí u „československého“ moře v Chorvatsku. Trojice Haniných kamarádek (Antónia Lišková, Zuzana Norisová, Gabriela Marcinková) a jejich rodiny znovu vnášejí do zdánlivě jednoduché přípravy
svatby dobrodružství, napětí, zábavu a někdy i drama. Zatímco jedna z nich je momentálně bez partnera, druhá má okolo sebe hned dva soupeřící soky, a třetí manžela, který svou bezstarostností už doopravdy překračuje všechny hranice (v tomto případě dokonce hranice Šengenu). Všichni v podstatě nechtíce dělají všechno pro to, aby zamilované dvojici svatbu zkomplikovali, nebo je vlastním příkladem odradili,
až natolik, že k ní skoro ani nedojde... Skvělou hereckou sestavu doplňují Emília Vášáryová, Dagmar Havlová, Anna Kadeřávková, Jiří Bartoška, Petr Vaněk a Marek Vašut.
Vstupné 130 Kč, mládeži přístupný.
Každá legenda má své následovníky… Nové zpracování legendární pohádky scenáristy Františka Pavlíčka a režiséra Václava Vorlíčka „Tři oříšky pro Popelku“, v příběhu plném odvahy, lásky, dobrého srdce
a magie. Severská pocta české filmové klasice přináší její moderní velkolepou verzi, nové kostýmy, scenérie nefalšované norské zimy a divokých zasněžených hvozdů a samozřejmě i zdravou dávku kouzel. České znění. Vstupné 120 Kč, mládeži přístupný.

2. neděle v 15.45 hod.

Jules Massenet: POPELKA

3. pondělí v 17 hod.

MATRIX RESURRECTIONS

SATELITNÍ PŘENOS Z METROPOLITNÍ OPERY V NEW YORKU
Massenetova opera Cendrillon – Popelka – v pohádkové režii Laurenta Pellyho se dočkala zbrusu nového anglického překladu. Ve zkrácené verzi, která trvá hodinu a půl, zpívá oslnivá mezzosopranistka Isabel
Leonard titulní roli chudé dívenky, která přišla ke štěstí. Pod taktovkou maestra Emmanuela Villaumea dále zazáří mezzosopranistka Emily D’Angelo v roli Prince, sopranistka Jessica Pratt jako Kmotřička víla,
a mezzosopranistka Stephanie Blythe s basbaritonistou Laurentem Naourim jako Popelčini rozhádaní pěstouni. Nastudováno v anglickém originále a uváděno s anglickými a českými titulky.
Základní vstupné 320 Kč, zlevněné vstupné 270 Kč (senioři a studenti), abonentní vstupné 250 Kč.

… je to tvá volba! Již téměř dvacet let žije Neo (Keanu Reeves) zdánlivě poklidný život jako Thomas A. Anderson v San Franciscu. Navštěvuje terapeuta, který mu předepisuje modré pilulky. Potkává každý den
Trinity (Carrie-Anne Moss), ale navzájem se nepoznávají. Jednoho dne narazí na Morphea, který mu nabídne červenou pilulku, aby znovu otevřel svou mysl Matrixu… Akční sci-fi, uváděné s českými titulky.
Vstupné 130 Kč, doporučená přístupnost: od 12 let
6. čtvrtek v 17 hod.
7. pátek v 17 hod.
8. sobota v 15 hod.
9. neděle v 15 hod.

VELKÝ ČERVENÝ PES CLIFFORD

6. čtvrtek v 19 hod.
8. sobota v 19.30 hod.
10. pondělí v 17 hod.

KINGSMAN: PRVNÍ MISE

7. pátek v 19 hod.
8. sobota v 17 hod.
9. neděle v 17 hod.
12. středa v 19 hod.

KROTITELÉ DUCHŮ: ODKAZ

13. čtvrtek

SRDCE NA DLANI – ČR – 2022

Nejlepší přítel člověka… Komedie, ve které dobrodružství ještě nikdy nebylo tak velké!!! Když si ho Emily pořídila, byl Clifford malé, roztomilé a červené štěně. Přes noc se z něj ovšem stal obrovský hafan.
A když říkáme obrovský, myslíme tím, že na výšku měří skoro tři metry. V malém městském bytě je takový pes hodně nepraktický. Jenže Emily ho zbožňuje a za žádnou cenu se ho nevzdá. Komedie Velký červený pes Clifford je adaptací stejnojmenné populární dětské knížky Normana Birdwella. Komedie úplně pro všechny, uváděná v českém znění.
Vstupné 130 Kč, děti do 15 let 110 Kč, mládeži přístupný
Zatímco se sebranka nejhorších tyranů a geniálních zločinců připravuje rozpoutat válku, jež má zahubit miliony lidí, jeden muž musí vyhrát závod s časem a zastavit je. Ve snímku „Kingsman: První mise“ se
stanete svědky zrodu první nezávislé tajné služby. Ralph Fiennes v hlavní roli akční dobrodružné komedie, uváděné s českými titulky.
Vstupné 130 Kč, doporučená přístupnost: od 12 let.
Další kapitola z původního příběhu Krotitelů duchů, ve které se přestěhuje svobodná matka se svými dvěma dětmi na maloměsto, kde společně objeví svoje spojení s původními krotiteli duchů a tajemný odkaz, který po sobě zanechal jejich dědeček… Akční fantasy komedie, uváděná v českém znění.
Vstupné 130 Kč, mládeži přístupný.
Předpremiéra komedie od tvůrců hitu Ženy v běhu“, opět za účasti tvůrců filmu u nás v Náchodě!
Láska se na věk nebo na místo neohlíží. Nikdy nevíme, kdy a kde nás potká. Můžeme se zamilovat ve školce, v důchodu, na ulici, v parku. Kdykoliv a kdekoliv. Hrají Vladimír Polívka, Eliška Balzerová, Matouš
Ruml, Jana Pidrmanová, Boleslav Polívka, Kristína Svarinská, Veronika Khek Kubařová, Jenda Čadil, Petr Vaněk, Hynek Čermák, Jaroslava Kretschmerová, Pavla Tomicová, Marek Taclík a Jaromír Nosek. Režie
Martin Horský. Vstupné 140 Kč, mládeži přístupný.

14. pátek v 19.15 hod.
16. neděle v 18 hod.
17. pondělí v 17 hod.

VŘÍSKOT

17. pondělí v 19.15 hod.

SALVADOR DALÍ: RANÁ LÉTA

20. čtvrtek
21. pátek
22. sobota
23. neděle
24. pondělí
25. úterý
26. středa
21. pátek
23. neděle
24. pondělí

Vždy je to někdo, koho znáte… Dvacet pět let poté, co poklidné městečko Woodsboro šokovala série brutálních vražd, si nový vrah znovu nasazuje známou bílou masku ducha. Začne pronásledovat skupinu
teenagerů, aby vzkřísil tajemství ze smrtící minulosti města. Neve Campbell, Courteney Cox a David Arquette se vrací ve svých ikonických rolích v hororu Scream, aby konečně odhalili skutečnou tvář vraha.
České titulky. Vstupné 130 Kč, mládeži do 15 let nepřístupný.
Klíčové aspekty Dalího mládí v letech 1904 až 1929, v dosud neviděných záběrech. Dostanete ucelený pohled na jeho osobnostní i umělecký vývoj od dětství, které bylo výrazně poznamenáno smrtí jeho bratra, přes studia ve Figueres a Madridu, až po navázání kontaktu se surrealistickým hnutím. Dokumentu předchází sedmiminutový animovaný film Destino, který začali v roce 1946 tvořit Salvador Dalí a Walt
Disney. Dokončen byl v produkci Walt Disney Pictures až v roce 2003. České titulky.
Vstupné 120 Kč, doporučená přístupnost: od 12 let.

SRDCE NA DLANI – ČR – 2022

Komedie od tvůrců hitu „Ženy v běhu“! Láska se na věk nebo na místo neohlíží. Nikdy nevíme, kdy a kde nás potká. Můžeme se zamilovat ve školce, v důchodu, na ulici, v parku. Kdykoliv a kdekoliv. Hrají Vladimír Polívka, Eliška Balzerová, Matouš Ruml, Jana Pidrmanová, Boleslav Polívka, Kristína Svarinská, Veronika Khek Kubařová, Jenda Čadil, Petr Vaněk, Hynek Čermák, Jaroslava Kretschmerová, Pavla Tomicová, Marek Taclík a Jaromír Nosek. Režie Martin Horský.
Vstupné 140 Kč, mládeži přístupný.

SPENCER

Během vánočních svátků s královskou rodinou na panství Sandringham v anglickém Norfolku se Diana Spencer (Kristen Stewart), potýkající se s duševními problémy, rozhodne ukončit své deset let trvající
a dávno vychladlé manželství s princem Charlesem. Ačkoli se množí zvěsti o aférách a rozvodu, na Vánoce se musí o všem mlčet a předstírat pokoj v rodině. Je tu jídlo a pití, střelba a lov. Diana tu hru zná. Ale
letos to bude úplně jinak. Film SPENCER vypráví o tom, co se mohlo odehrát během těch pár osudných dní. České titulky.
Vstupné 130 Kč, mládeži do 15 let nepřístupný.

26. středa
27. čtvrtek
28. pátek
29. sobota
30. neděle
31. pondělí

MORBIUS

29. sobota
30. neděle

MOJE KRÁSNÁ PŘÍŠERKA

29. sobota v 18.45 hod.

Giuseppe Verdi: RIGOLETTO
SATELITNÍ PŘÍMÝ PŘENOS Z METROPOLITNÍ OPERY V NEW YORKU
Režisér Bartlett Sher, držitel ceny Tony, vytvořil odvážné nové pojetí Verdiho nesmrtelné tragédie. Přesunul děj opery do Evropy 20. let minulého století na artdecovou scénu z dílny Michaela Yeargana a do elegantních šatů kostýmní výtvarnice Catherine Zuber. Vynikající baritonista na vrcholu svých sil Quinn Kelsey se na prknech Met poprvé objeví v roli Rigoletta, jeho dceru Gildu ztvární sopranistka Rosa Feola
a mantovského vévodu si zopakuje oblíbený tenorista Piotr Beczała. Orchestr bude řídit maestro Daniele Rustioni.
Nastudováno v italském originále a uváděno s anglickými a českými titulky.
Základní vstupné 320 Kč, zlevněné vstupné 270 Kč (senioři a studenti), abonentní vstupné 250 Kč.

Přichází nová legenda od Marvelu! Na stříbrné plátno přichází jeden z nejpodmanivějších a nerozporuplnějších hrdinů filmového světa značky Marvel, jehož představitelem je Oscarem oceněný Jared Leto, který
se ve snímku mění v charismatického antihrdinu Michaela Morbiuse. Doktor Morbius trpí vzácnou a smrtelnou krevní chorobou. S úmyslem zachránit druhé, kterým hrozí stejný osud, se Michael rozhodne k zoufale riskantnímu činu. Zdánlivý úspěch přinese lék, který je však dost možná nebezpečnější než sama smrtelná choroba, neboť promění léčitele v lovce. Akční thriller, uváděný v českém znění i s českými titulky.
Vstupné 130 Kč, doporučená přístupnost: od 12 let

Princezna Barbara není žádné uťápnuté stvoření a nenechá si od tatínka krále nic přikazovat. Natož pak, když zjistí, že krále drží v hrsti zloduch, který mu ukradl zázračný lektvar. Jako správná rebelka se rozhodne z paláce utéct. V lese narazí na strašidelnou lesní příšeru, ale protože ona se jen tak vylekat nenechá, otočí život Bogeyho vzhůru nohama a začne v lese diktovat svá vlastní pravidla. Bogey se s tím hodně těžko srovnává, vlastně ji i tak trochu nenávidí, ale jak víme, hranice mezi nenávistí a láskou jsou mnohdy hodně tenké… Rodinný animovaný film, uváděný v českém znění.
Vstupné 120 Kč, mládeži přístupný.
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