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V České republice patřil 28. březen vždy
učitelům. Oslavoval jejich práci a poslání. Ne náhodou byl v roce 1955 stanoven na den narození Jana Amose Komenského, učitele národa a zároveň patrona
českého školství. Byl to právě Komenský, který poprvé definoval pojem školní
rok, prázdniny a školní týden. Zasloužil
se o to, aby ve třídách byli žáci stejného
věku a stejné úrovně znalostí. Preferoval
školu hrou, názornosti a aktivity, kdy si
žáci měli mít možnost své teoretické poznatky vyzkoušet v praxi. Zároveň kladl
velký důraz na individualitu každého dítěte, ale i spolupráci rodičů a učitelů, kteří měli jít dětem příkladem. Jednoduše se
zasloužil o vše, o co usilují i nejnovější
trendy ve vzdělávání. Bohužel se na tuto
významnou osobnost našich dějin v poslední době velmi zapomíná. A zároveň
s tím se zapomíná i na učitele. Společnost
si učitelů obecně příliš neváží. Jejich práce často není patřičně ohodnocena a ani
respektována. Přitom jsou to právě oni,
kdo významně ovlivňují budoucnost celé
naší společnosti. Vést děti k úctě k nim
by mělo být samozřejmostí. A v současné
době to možná platí dvojnásob.
Všichni pevně věříme, že v těchto
dnech zažíváme poslední tzv. covidové
období. Těšíme se na to, že zmizí všechny možné restrikce či omezení a začneme žít zase normální život. Ale pojďme
se na chvilku vrátit o dva roky zpět, kdy
to začalo. Byla to pro všechny velmi složitá doba a určitě na ni nebudeme vzpomínat rádi. Ale to, čím museli projít učitelé,
tak to za připomenutí určitě stojí. V březnu 2020 byly zavřeny školy a to, co z počátku připomínalo takové příjemné prodloužení jarních prázdnin, se protáhlo
na dva roky. A tak učitelé museli prakticky ze dne na den zvládnout nejen přechod
na distanční výuku, ale zároveň i řadu
dalších problémů, o kterých se možná až
tolik nemluvilo. Zajistit všem dětem kvalitní výuku, i když ne všechny děti měly
potřebné vybavení nebo internet, hodno-

tit je nejen podle jejich vědomostí a přístupu, ale brát ohled také na to, zda má
doma dítě počítač kdykoliv k využití nebo
naopak má rodina k dispozici třeba jen
mobilní telefon. I z těchto důvodů byla
řada rodičů někdy s výukou nespokojena
– jedni proto, že výuky bylo (z jejich pohledu) málo, druzí naopak, že školy děti
přetěžují. I toto museli učitelé rodičům
prakticky každý den vysvětlovat. V praxi to znamenalo dopoledne vyučovat on-line, odpoledne zkontrolovat zaslané domácí práce dětí a večer zasednout a udělat
si přípravy na další den. A když se školy konečně otevřely, tak se z učitelů stali
hygienici, kteří museli hlídat dodržování
hygienických pravidel a následně i zdravotníci, kteří zajišťovali testování všech
dětí. A to nemluvím o tom, že v době, kdy
bylo spousta tříd i kolegů v izolacích a karanténách, tak byli doslova „děvečky pro
všechno“ jen proto, aby se škola nemusela zavřít a další rodiče nemuseli zůstat
doma. A věřte, že ne všichni rodiče pro
tato nutná opatření měli pochopení a velmi důrazně dávali svoji nelibost na vědomí právě učitelům. Ale učitelé to zvládli.
A zvládli to na všech stupních škol na velkou jedničku. Proto připomenout si Den
učitelů je naprosté minimum, kterým můžeme učitelům poděkovat. Věřte, že si to
skutečně velmi zaslouží – už jenom proto, že to jsou právě oni, kdo významně
ovlivňují budoucnost vašich dětí i celé
naší společnosti.
Kolegyně a kolegové, přijměte veliké
a upřímné poděkování nejen celého vedení města Náchoda, ale věřím, že i drtivé většiny rodičů a žáků. Moc si vaší práce vážíme a jsme pyšni na úroveň všech
náchodských školských zařízení. A k vašemu Dni učitelů vám osobně přeji především zdraví, klid na práci a pevné nervy.
A ještě jednou – moc díky.
Mgr. František Majer
místostarosta města
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ZPRÁVY Z RADNICE

Zprávy
z radnice
Rada města Náchoda
24. 1. 2022

Jednání rady města se zúčastnilo šest radních. Tři byli omluveni. Číselný popis u zprávy
představuje poměr hlasů při hlasování PRO
– PROTI – ZDRŽEL SE.
Majetkoprávní úkony obce
RM schválila zrušení původních pachtovních smluv a schválila uzavření nových pachtovních smluv na pronájem zahradních ploch s uživateli v zahrádkářské
kolonii Kašparák na pozemkové parcele
č. 711/1 v k.ú. Náchod. 	
6-0-0
RM schválila dodatek ke smlouvě o nájmu bytu v ul. Broumovská čp. 32, Náchod, dle předloženého návrhu. 6-0-0
RM schválila pořízení vybavovacích
předmětů v bytě v ul. Němcové čp. 930,
Náchod, dle předloženého návrhu. 6-0-0
RM schválila rekonstrukci bytu a pořízení nového vybavení (kuchyňské linky)
v ul. Rybářská čp. 1819, Náchod, dle rozsahu předloženého návrhu.
6-0-0
RM schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě na pronájem nebytového
prostoru v ul. Komenského čp. 577, Náchod s žadatelem v rozsahu předloženého návrhu.
6-0-0
RM schválila výši nájemného za jedno
garážové stání v ul. Duhová čp. 269, Náchod, ve výši 700 Kč/rok.
6-0-0
RM schválila účinnost nájemní smlouvy na pronájem Kaple Zvěstování Panny
Marie s Pražskou pravoslavnou eparchií
a to od 1. 2. 2022.
6-0-0
RM schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene vodovodní a kanalizační přípojky na pozemkové parcele
č. 347, k.ú. Bražec, a na pozemkové parcele č. 462/1 v k.ú. Staré Město n. M. s žadateli.
6-0-0
RM schválila uzavření smlouvy o zrušení věcného břemene plynové přípojky
na pozemkových parcelách v majetku
města č. 421/8 a 421/3 v k.ú. Staré Město
n. M. s žadatelem za podmínek dle předloženého návrhu.
6-0-0
RM schválila záměr prodeje nebytového prostoru č. 269/100 v ul. Duhová čp.
269, Náchod, na pozemku st. p. č. 516,
o výměře 168,3 m 2 a velikosti podílu
561/12673 v k.ú. Staré Město nad Metují
a uložila odboru správy majetku a financování zadat znalecký posudek. 	 6-0-0
RM schválila záměr prodeje pozemků st. p. č. 2806/2 o výměře 204 m 2, st.
p. č. 2807/2 o výměře 14 m 2, p. č. 521/11
o výměře 339 m 2 a p. č. 521/12 o výměře
24 m2, vše v k.ú. Náchod a uložila odboru
správy majetku a financování zadat znalecký posudek.
6-0-0
RM schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro Povodí Labe
na pozemkové parcele č. 260 v k.ú. Bra-
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žec o celkové výměře 28,08 m2 pro potrubí a výustní objekt.
6-0-0
Jmenování jednatele obchodní korporace Správa budov Náchod, s. r. o. 6-0-0
RM v rozhodovací působnosti města jako jediného společníka obchodní
korporace Správa budov Náchod, s. r. o.,
schválila jmenování Jana Birke jednatelem této obchodní korporace, a to s účinností od 1. 3. 2022.
Veřejná zakázka
– Spolkový dům, Náchod
6-0-0
RM schválila nabídku na zakázku zadanou v otevřeném podlimitním řízení
dle zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů k veřejné zakázce na stavební práce Spolkový
dům, Náchod a schválila uzavření smlouvy o dílo s firmou CE – ING s.r.o., Náchod,
dle přeložené nabídky.
SVČ Déčko Náchod
– vybavení učeben
6-0-0
RM souhlasila s vystavením objednávky na dodávku stavebnic v rámci projektu Přírodovědná a technická učebna
a chovatelská stanice pro P. Štěpánkovou, Skuteč.
RM schválila vypsání výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu
na dodávku „Přírodovědná a technická
učebna a chovatelská stanice – NÁBYTEK“. Dále schválila výzvu k podání nabídky vč. zadávací dokumentace a pokyny pro zpracování nabídky s přílohami
k předmětné zakázce.
RM souhlasila s vystavením objednávek na dodávku vybavení (25 ks žákovských židlí a 2 ks rozkládacích stolů)
v rámci projektu „Vybavení přírodovědné a jazykové učebny Déčka Náchod“.
Veřejná zakázka – „Revitalizace parku
Starých lázní“
6-0-0
RM schválila vypsání zadávacího řízení k veřejné zakázce na služby „Revitalizace parku Starých lázní“ zadávané
ve zjednodušeném podlimitním řízení
dle zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Dále
schválila zadávací podmínky s přílohami
k předmětné zakázce a pověřila MěÚ, aby
samostatně rozhodl o finálním znění.
Dále rada města pověřila starostu nebo
místostarosty k rozhodování o vysvětlování, změnách či doplněních zadávací dokumentace, to vše zejména v návaznosti
na žádosti dodavatelů, a k rozhodování
o případných námitkách.
Veřejná zakázka – „Stavební úpravy
objektu č.p.371 ul. Hurdálkova
– Náchod“
6-0-0
RM schválila nabídku na zakázku zadanou v podlimitní veřejné zakázce na stavební práce č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
„Stavební úpravy objektu č.p.371, ul. Hurdálkova – Náchod“ a schválila uzavření
smlouvy o dílo s účastníkem Stavix s.r.o.,
Praha – Chodov, dle předložené nabídky.

TELEGRAFICKY:

RM vzala na vědomí projednané výroční zprávy o činnosti ZŠ Komenského, ZŠ
Plhov, ZŠ T.G.M., ZŠ 1. Máje, ZŠ Drtinovo náměstí, ZŠ Pavlišovská, ZUŠ Náchod
a SVČ Déčko. 	
6-0-0
RM schválila zapojení SVČ Déčko, Náchod, do projektu Česko-polský čtyřlístek ve výši 2.980 EUR a souhlasila s jeho
předfinancováním.
6-0-0
RM vzala na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru ZM ze dne 19. 1.
2022.
6-0-0
RM neschválila umístění prodejního zařízení (pojízdného stánku) na Masarykově náměstí v prostoru za kašnou
na části pozemku p. č. 1919/5 o ploše
8 m 2.
6-0-0
RM souhlasila s cenovou nabídkou a schválila vystavení objednávky
na opravu střešního pláště na objektu
Kina Vesmír pro J. Soukupa, Meziměstí. 	
6-0-0
RM schválila cenovou nabídku a souhlasila s vystavením objednávky pro
p. P. Ptáčka, D. Radechová, na opravu
regulace výkonu ventilátoru digestoře
v kuchyni restaurace Na koupališti. 		
6-0-0
RM schválila cenovou nabídku a souhlasila s uzavřením objednávky pro J. Litoše, Náchod, na zhotovení projektové
dokumentace na úpravu venkovní kanalizace vč. septiku pro ZŠ T.G.M.
6-0-0
RM schválila cenovou nabídku a souhlasila s vystavením objednávky pro firmu BEZEDOS, V. Poříčí, na úpravy imobilního bytu v Harmonii II.
6-0-0
RM souhlasila s výměnou betonových
květináčů zamezujících provozu motorových vozidel v ul. Weyerova a ul. Hradební za manuálně ovládané výsuvné sloupky. Dále pověřila odbor majetku MěÚ
zajištěním realizace.
6-0-0
RM schválila pozastavení činnosti Komunitního centra v Náchodě do doby
zlepšení epidemiologické situace, případně do doby přijetí nového návrhu aktivit
a programů pro děti ze znevýhodněného
prostředí.
6-0-0
RM souhlasila s cenovou nabídkou
a schválila vystavení objednávky pro firmu DOMIVO s.r.o., Náchod, na provedení
oprav v budově ZUŠ Náchod.
6-0-0
RM schválila uspořádání akce Junior-Senioriáda 2022 na atletickém stadionu Hamra dne 11. 6. 2022 a souhlasila
s předložením žádosti o dotaci do programu Dotace na individuální účel – jednorázové akce – 22RGI01 vyhlášeného
Královéhradeckým krajem na tuto akci.
6-0-0
RM souhlasila s cenovou nabídkou
a schválila vystavení objednávky pro firmu STRABAG a.s., H. Králové, na stanovení výše polycyklických aromatických
uhlovodíků na vybraných ulicích v Náchodě. 	
6-0-0

BŘEZEN
Rada města Náchoda 7. 2. 2022

Jednání rady města se zúčastnilo sedm
radních. Dva byli omluveni. Číselný popis
u zprávy představuje poměr hlasů při hlasování PRO – PROTI – ZDRŽEL SE.
Majetkoprávní úkony obce
RM schválila dodatek č. 1 ke smlouvě
o nájmu plochy o velikosti 0,5 m2 vnějšího pláště budovy v ul. Tyršova čp. 59,
Náchod, s Ministerstvem zemědělství dle
předloženého návrhu. 	 7-0-0
RM schválila proplacení nákladů na výměnu nouzového světla a souvisejících
revizí pro žadatele, který má v pronájmu
nebytový prostor v majetku města v ul.
Němcové čp. 738, Náchod. 	
7-0-0
RM schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti stezky
a cesty k pozemkovým parcelám v majetku žadatele.
7-0-0
RM schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě na pronájem nebytového
prostoru v ul. Krámská čp. 731, Náchod,
v rozsahu předloženého návrhu. 7-0-0
RM schválila umístění sídla spolku Senior klub Náchod, z.s., na adrese Rybářská
čp. 1819, Náchod, pro zápis do spolkového
rejstříku.
7-0-0
RM schválila uzavření dodatku č. 4
k pachtovní smlouvě pro opravy lesní cesty pro Lesy města Náchoda, spol. s r.o.		
7-0-0
RM schválila smlouvu o právu provést stavbu rekonstrukce komunikace
„III/01420 Bražec“ s Královéhradeckým
krajem, H. Králové, a Údržbou silnic Královéhradeckého kraje a.s., H. Králové,
v předloženém znění.
7-0-0
RM schválila provedení zaslepení rozvodu a zakoupení průtokového ohřívače pro
provozovnu Olvan Náchod, s.r.o.	 7-0-0
RM schválila žádost o zavezení části
pozemku p.č. 2021, k.ú. Náchod, hlínou
v rámci terénních úprav při výstavbě RD
na pozemku p.č. 1069/15, k.ú. Náchod, dle
předloženého návrhu žadatelem (vlastníkem).
7-0-0
Zkrácení doby nočního klidu při akci
Oslavy 150 let Primátoru a.s.
7-0-0
RM revokovala usnesení č. 168/3536/21,
kterým bylo uloženo kanceláři tajemníka
zpracovat novou obecně závaznou vyhlášku o vymezení doby nočního klidu, a uložila odboru kultury a sportu informovat
pořadatele akce PRIMÁTOR a.s., Náchod,
o tom, že vyhláška č. 1/2017 v sobotu
25. června 2022 vymezuje dobu nočního
klidu dobou kratší, a to od 1.00 do 6.00
hodin druhého dne, tj. 26. června 2022.
Veřejná zakázka rekonstrukce městské
komunikace v ul. Nad Březinkou, Náchod	 7-0-0
RM schválila vypsání výběrového řízení
k veřejné zakázce na stavební práce „Rekonstrukce městské komunikace v ul. Nad
Březinkou – Náchod“ zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle platných
předpisů. Dále schválila výzvu k podání
nabídky včetně zadávací dokumentace
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a pokyny pro zpracování nabídky s přílohami k předmětné zakázce a pověřila
MěÚ, aby samostatně rozhodl o jejím finálním znění.
„Stavební úpravy ulice U Zbrojnice v Náchodě“ – technický dozor stavebníka,
autorský dozor, koordinátor BOZP 7-0-0
RM souhlasila s cenovou nabídkou
a schválila vystavení objednávky pro p. I.
Pauluse, H. Králové, na výkon technického dozoru stavebníka předmětné stavby.
RM souhlasila s cenovou nabídkou
a schválila vystavení objednávky pro
p. M. Kučeru, H. Králové, na výkon autorského dozoru na předmětné stavbě.
RM souhlasila s cenovou nabídkou
a schválila vystavení objednávky pro p. K.
Fejka, Dvůr Králové n. L., na výkon koordinátora BOZP na předmětné stavbě.

TELEGRAFICKY:

RM souhlasila s umístěním 1 ks krátkého příčného prahu a s doplněním souvisejícího svislého dopravního značení v ul.
1. Máje, k. ú. Běloves, a pověřila odbor dopravy k vydání povolení nového stanovení místní úpravy provozu v této ulici.
7-0-0
RM souhlasila s předloženým návrhem
dopravního značení v ul. Bartoňova, Náchod, a pověřila odbor dopravy k vydání
povolení nového stanovení místní úpravy
provozu na této místní komunikaci. 	7-0-0
RM schválila poskytnutí dotace a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro
SDH Náchod, za poplatek za komunální
odpad.
7-0-0
RM schválila smlouvu s ČEZ Distribuce, a.s., Praha, za účelem zvýšení rezervovaného příkonu pro odběrné místo p. č.
240/1, k.ú. Běloves, dle předloženého návrhu. Zároveň schválila úhradu podílu
na oprávněných nákladech vyplývajících
z této smlouvy.
7-0-0
RM schválila znění dohody o ukončení výpůjčky obrazu „Mikš: Náchod – náměstí, r. 1932“ a pověřila odbor kultury
a sportu jeho převezením do prostorů
MěÚ Náchod. 	
7-0-0
RM vzala na vědomí informace o připravovaném zániku organizace Centrála cestovního ruchu Královéhradeckého kraje,
z.s., H. Králové, a doporučila ZM pověřit
p. Bc. Tomáše Mence, pracovníka městského informačního centra, hlasováním o zániku organizace na její nadcházející členské schůzi. 	
7-0-0
RM schválila cenovou nabídku a souhlasila s vystavením objednávky pro p. Z.
Farského, Náchod, na zhotovení sochy sv.
Michaela. 	
7-0-0
RM schválila uzavření smluv o vzájemné spolupráci mezi městem Náchod
a WASTE-TO-ENERGY s.r.o., Náchod,
na sběr a výkup odpadů.
7-0-0
RM souhlasila s cenovou nabídkou
a schválila vystavení objednávky na výkon služeb technického dozoru stavebníka a výkonu činnosti koordinátora BOZP

na stavební úpravy v ul. Hurdálkova čp.
371, Náchod, pro p. M. Nováka, Mezilesí.
7-0-0
RM schválila cenovou nabídku a souhlasila s vystavením objednávky pro p. M.
Vojtěcha, Smiřice, na provedení výměny
pohonů otevírání oken v ZŠ Plhov. 	 7-0-0
RM schválila cenovou nabídku a souhlasila s vystavením objednávky pro firmu DOMIVO s.r.o., Náchod, na provedení
opravy podlahy v tělocvičně ZŠ Drtinovo
náměstí.
7-0-0
RM souhlasila s cenovou nabídkou
a schválila vystavení objednávky pro p. J.
Soukupa, Vižňov, na opravu střešního
pláště na objektu zbrojnice Jizbice. 7-0-0
RM souhlasila s cenovou nabídkou
a schválila vystavení objednávky pro fy
PROXION s.r.o., Náchod, na výkon služeb
technického dozoru stavebníka na stavbě
spolkového domu, Náchod. 	
7-0-0
RM souhlasila s cenovou nabídkou
a schválila vystavení objednávky pro p. Y.
Patzeltovou, H. Králové, na výkon služeb
koordinátora BOZP stavby spolkového
domu, Náchod.
7-0-0
RM schválila uplatnění smluvní pokuty
za prodlení předání díla oplocení na akci
Sběrný dvůr v Náchodě – II. etapa, pro
zhotovitele p. R. Dudka, Nové Město n.M.,
dle předloženého návrhu. 	
6-0-1
RM souhlasila s cenovou nabídkou
a schválila vystavení objednávky pro firmu BEZEDOS s.r.o., V. Poříčí, na úpravu
povrchu manipulační plochy na Brance.
7-0-0
RM souhlasila s cenovou nabídkou
a schválila vystavení objednávky pro
Ing. A. Beneše, Ždárky, na zpracování projektové dokumentace pro společné povolení v rozsahu pro provedení stavby na stavební úpravy ul. Ruská, Náchod.
7-0-0
RM souhlasila s cenovou nabídkou
a schválila vystavení objednávky pro
Ing. A. Beneše, Ždárky, na zpracování
projektové dokumentace pro společné
povolení v rozsahu pro provedení stavby
na stavební úpravy komunikace na Jizbici, Náchod. 	
7-0-0
RM souhlasila s cenovou nabídkou
a schválila vystavení objednávky pro p. L.
Grosspitschem, Č. Kostelec, na provedení
výměny střešních oken v ZŠ Komenského,
Náchod.
7-0-0
RM schválila cenovou nabídkou a schválila vystavení objednávky pro fy DOMIVO
s.r.o., Náchod, na provedení opravy chodníku a dodávku a montáž plotu v MŠ Havlíčkova, Náchod.
7-0-0
RM souhlasila s cenovou nabídkou
a schválila vystavení objednávky pro fy
BEZEDOS s.r.o., V. Poříčí, na demolici stávající zastávky u bývalé stáčírny Ida a zároveň na dodávku a montáž nové zastávky hromadné dopravy v tomto místě.
Zároveň RM pověřila odbor SMF získáním souhlasu majitele dotčeného pozemku pro provedení odstranění drobné stavby zastávky.
7-0-0
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NEMOCNICE, KRONIKA

Prim. MUDr. Miroslav Škoda

Neurologie se vyvíjí,
oddělení se musí také posouvat dál.
Po 26 letech ve funkci primáře neurologického oddělení se
MUDr. Miroslav Škoda rozhodl
předat žezlo svému nástupci.
„Neurologie je progresivní obor
a oddělení se musí stále vyvíjet.
Proto jsem se rozhodl předat jej
mladšímu kolegovi, který ho
opět posune dál,“ říká dlouholetý primář, pod jehož vedením
vzniklo v náchodské nemocnici
iktové centrum či akreditované
centrum pro léčbu bolestí hlavy. V náchodské nemocnici strávil celý svůj profesní život, ale medicína ho přitom stále baví.
I proto do penze ještě zcela neodchází, dva dny v týdnu se bude
věnovat svým pacientům v neurologické ambulanci.
Skončit po 26 letech ve vedoucí funkci je velká životní změna. Jak
ji prožíváte?
Sám jsem zvědav, jak se s tímto životním mezníkem vyrovnám. Jsem rád, že s neurologickým oddělením zůstanu v kontaktu, práce mě stále baví a mám rád lidi. Vyhodnotil jsem to
tak, že nadešel čas předat primariát mladšímu kolegovi. Oddělení povede MUDr. Petr Štěpán, který je vedoucím lékařem iktového centra, na náchodské neurologii pracuje téměř 13 let, s novou rolí si určitě dobře poradí.
Na co se vy osobně těšíte?
Těším se, že budu mít víc času na své koníčky. Mám rád tenis,
atletiku, cyklistiku, turistiku, dobrou hudbu, výtvarné umění,
potěší mě i dobré jídlo a kvalitní víno. S manželkou rádi cestujeme. Mám čtyři děti a čtyři vnoučata, bydlím přímo v centru Náchoda s krásným výhledem na náměstí a zámek. Náchod mám
od studia na gymnáziu velmi rád, mám tady mnoho známých
i dobrých přátel, takže se určitě nudit nebudu.
Když porovnáte své někdejší představy o svém profesním životě se
skutečností, co Vás napadá?
Původně jsem chtěl být učitelem, protože můj tatínek byl ředitelem na vesnické škole, takže práce s dětmi mě lákala a bavila.
Názor jsem změnil ve třeťáku na gymnáziu, kdy jsem se rozhodl,
že půjdu na medicínu. Trochu mě tehdy ovlivnila moje tehdejší
přítelkyně, která šla studovat medicínu. Studoval jsem tedy lékařskou fakultu v Hradci Králové a nikdy jsem nelitoval. Vždycky
jsem se chtěl věnovat internímu oboru, spíše než chirurgii, proto jsem zvolil internu. Neurologie se jako příbuzný obor v padesátých letech z interny oddělila a tady v Náchodě vzniklo tehdy
jedno z prvních neurologických oddělení v republice. Založil ho
roku 1953 pan primář Kříž. Za bezmála sedmdesát let se tu vystřídali pouze tři primáři.
Kde jste po studiích začínal?
Moje první zaměstnání bylo v OÚNZ Náchod, kdy jsem v roce
1982 začal pracovat jako sekundář na interním oddělení v Broumově. V červenci 1984 jsem pak přestoupil na neurologii do náchodské nemocnice, když mě emeritní primář Kamil Kříž přesvědčil o krásách tohoto oboru. S panem primářem jsem občas
cestoval autobusem do broumovského výběžku a poslouchal
jsem jeho příhody z medicínské praxe. Byl to neuvěřitelně vtipný a erudovaný lékař, který ve své době patřil k nejprogresivnějším odborníkům v oboru. Dodnes mám uschovány seznamy jeho
odborných prací a přednášek. První atestaci z neurologie jsem
absolvoval v roce 1986 a druhou v roce 1991. Primariát jsem převzal po paní primářce Benešové 1. ledna 1996 a od té doby jsem
působil bez přerušení na stejné pozici.
Jak se za tu dobu váš obor vyvíjel?
Neurologie jako obor zaznamenala v posledních desetiletích
neskutečný pokrok. Když jsem začínal, bylo v Hradci Králové

KRONIKA
V měsíci lednu 2022 se narodilo 9 náchodských občánků.
k dispozici jedno CT vyšetření mozku za měsíc. Dnes je normou,
že pacient s podezřením na cévní mozkovou mrtvici musí absolvovat CT vyšetření spolu s mozkovou angiografií a perfuzí (zobrazením průtoku krve určitými oblastmi mozku) do několika minut po příjezdu do nemocnice. Dalším průlomem v diagnostice
neurologických onemocnění bylo zavedení magnetické rezonance (MRI), zejména v diagnostice roztroušené sklerózy mozkomíšní (RSM) a dalších neurologických onemocnění. Díky pokrokům
v léčbě je možno při včasném zásahu zcela vyléčit množství pacientů s mozkovou mrtvicí, a u třetiny pacientů s RSM zastavit
progresi onemocnění. To se ještě koncem 20. století zdálo utopií.
Současně vám ale také přibyli pacienti s cévní mozkovou příhodou.
Čím to je?
Ano, nárůst cévních mozkových příhod (CMP) je poměrně vysoký. Na oddělení přijmeme ročně okolo 500 pacientů s tímto
onemocněním. Pozitivním trendem naopak je, že současně poklesla četnost mozkových krvácení, a to zejména díky kvalitní
léčbě vysokého krevního tlaku. Nárůst CMP je dán především
stárnutím populace, ale svou roli hraje také špatný životní styl,
nízká pohybová aktivita a obezita. Dalšími významnými rizikovými faktory pro vznik mrtvice jsou zejména vysoký krevní tlak,
kouření a nedostatečná léčba srdeční arytmie.
Jakou roli hraje v tomto onemocnění stres?
Nadměrný stres vede právě k hypertenzi, nadměrnému vyplavování adrenalinu a poruchám metabolismu glycidů. Je tedy
také jedním ze závažných rizikových faktorů cerebrovaskulárních onemocnění.
Ještě nějaký další trend ve svém oboru pozorujete?
Je pravdou, že v posledních letech výrazně přibylo pacientů
s nádory mozku, primárními nebo metastatickými při postižení jiných orgánů. Určitě je to částečně způsobeno zlepšenou diagnostikou (CT, MRI) ale i zhoršující se kvalitou životního prostředí. Přibylo i vertebrogenních onemocnění (obtíže s páteří) což
sebou nese současný životní styl.
Jako primář oddělení jste stál u zrodu iktového centra v náchodské
nemocnici. Co to náchodské neurologii přineslo?
Boj o iktové centrum (IC) probíhal několik let. Akreditaci pro
jeho provoz jsme nakonec získali v roce 2012. Velkou zásluhu při
založení a funkci centra má současný primář MUDr. Petr Štěpán
se svou erudicí v intenzivní medicíně. Ruku v ruce s otevřením
IC se nám otevřely možnosti přístrojového dovybavení oddělení, radiodiagnostiky a rehabilitace prostřednictvím dotací. V té
době jsme pořídili celou řadu přístrojů, včetně počítačového tomografu (CT) a ultrazvuku. Iktové centrum je přínosem zejména pro pacienty z našeho regionu, kteří nemusejí být převáženi
až do Hradce Králové, ale včasnou diagnostiku a léčbu jim můžeme poskytnout už během několika minut po vzniku mozkové
příhody, což je rozhodující faktor pro další prognózu nemocného.
Neurologie je komplexní obor, který člověka vnímá možná celistvěji než mnohé jiné specializované obory. O to složitější je ale možná
někdy najít příčinu potíží…
Někdy je to skutečně pátrání, a to mě právě baví. Neurologie
je velmi zajímavý obor s úžasným potenciálem, zvláště v dnešní době, kdy je již k dispozici celá řada sofistikovaných diagnostických metod a nových terapeutických postupů. To samozřejmě vyžaduje neustálé studium a celoživotní vzdělávání lékařů.
A proto je zapotřebí, aby se oddělení dále vyvíjelo. To je jeden
z důvodů, proč by měl vedoucí funkci převzít někdo mladší, kdo
oddělení posune opět dál.
Co byste se svými bohatými zkušenostmi v současném zdravotnictví změnil?
Určitě je to současný komplikovaný systém vzdělávání. Velké množství medicínských oborů tak trpí nedostatkem lékařů.

BŘEZEN

KLADSKÉ POMEZÍ

Zejména obory jako dětská neurologie nebo psychiatrie nejsou
v rámci našeho kraje dostatečně personálně zajištěné. To samé
platí u zdravotních sester, kde je podle mého názoru i nízké platové ohodnocení vzhledem k náročnosti jejich práce. Také mám
pocit, že se zhoršují i interpersonální vztahy mezi lékaři, trochu se tady vytrácí etiketa. Často vázne i spolupráce nemocnic
s praktickými lékaři, lékaři v nemocničních ambulancích suplují práci praktických lékařů u diagnóz, které nepatří do péče specialisty.
Děkuji za rozhovor. Ať se Vám v další životní etapě daří.
Lucie Chytilová, mluvčí Oblastní nemocnice Náchod

Kladské pomezí
slaví 25 let!
Před 25 lety se zrodila myšlenka k založení organizace, která
bude propagovat okolí Náchoda jako turistický cíl. Byl to revoluční počin, protože v České republice tehdy bylo jen několik takových organizací, dnes jich je téměř padesát.
Odborně se nazývají organizace destinačního managementu
a mezi jejich hlavní cíle patří marketing a komunikace, spolupráce s národními institucemi, tvorba produktů cestovního ruchu či prohlubování spolupráce soukromého a veřejného sektoru. Právě poslední zmiňované je jedním z hlavních principů
fungování organizace Kladské pomezí, která sdružuje 42 členů.
Letem světem:
 	V letech 2000–2005 se organizace podílela především na komplexní tvorbě a značení cyklostezek celého regionu.
 	Od roku 2005 se stále více orientuje na marketingové aktivity, spolupráci s aktéry cestovního ruchu a usiluje o soustavné
zkvalitňování služeb.
 	Každoročně zajišťuje provoz cyklobusů a úpravu lyžařských
běžeckých tratí.
 	Díky evropským dotacím se Kladské pomezí stalo investorem
při výstavbě tří rozhleden – Čáp, Na Signálu a Žernov.
 	Je nositelem značky Regionální produkt Kladské pomezí. Výrobky jsou oceňovány s ohledem na původ surovin, podíl ruční práce i ekologii.

 	P yšní se nabídkou zajímavých produktů cestovního ruchu.
Toulavý baťoh je bezmála deset let stálicí v nabídce turistických možností pro rodiny s dětmi. Festival zážitků je projekt,
který nabízí zážitkové akce jako program pro týdenní pobyt
a podporuje spolupráci mezi českými a polskými turistickými cíli. Další produkty představují region prostřednictvím českých velikánů, kteří zde prožili své dětství. Jsou to Karel, Josef a Helena Čapkovi a Božena Němcová.
Co chystáme v jubilejním roce?
Letní turistické noviny, dostanou po 13 letech nový kabát. Pro
podnikatele připravujeme podporu v podobě kampaně „I my tvoříme příběh Kladského pomezí“, pro členy z veřejného sektoru
bude vytvořena individuální on-line kampaň. Stěžejními tématy letní sezóny budou vojenské pevnosti, ale také osobnost Boženy Němcové. Hlavním motivem vizuálního stylu a marketingové
komunikace se stane vodní nádrž Rozkoš, jako jeden z nejvýraznějších krajinných prvků celého regionu, s přesahem na téma
vody obecně (řeky, lázně).
Postřehy našich členů, přínosy spolupráce i přání k výročí zveřejníme ve speciální „narozeninové“ sekci našeho webu www.
kladskepomezi.cz. Těšit se můžete také na postupné představení našich nejvýznamnějších aktivit a ke konci roku oslavy uzavřeme soutěží o zajímavé ceny.
Foto: Jan Záliš, Tomáš Menec
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ŠKVORECKÝ, PFERDA, VÝROČÍ

Dvakrát Škvorecký
Na začátku ledna jsme si připomněli
desáté výročí úmrtí Josefa Škvoreckého.
Začátkem února vyšlo další číslo Dannyho (2021), vydávaného Společností Josefa
Škvoreckého v péči Michala Přibáně, a současně dopisy Josefa Škvoreckého a Lubomíra Dorůžky z let 1990–1992 s názvem A napiš, když budeš mít náladu.
Danny je tentokrát monotématický. Číslo je věnováno dosud nerealizovaným snahám o natočení filmu podle Škvoreckého
Zbabělců. Ty shrnuje obsáhlá stať Jany Mikoláškové K pokusům o filmovou adaptaci
Škvoreckého Zbabělců. Na ni do jisté míry
navazuje „rekapitulace pokusu o adaptaci
románu“ od autora scénáře prvního porevolučního pokusu Petra Jarchovského Jak
natočit Zbabělce? Tuto část uzavírají úryvky ze scénáře Zbabělců Andrey Sedláčkové. Bulletin také informuje mj. o nedávno
uvedené dramatizaci knihy Zdeny Škvorec-

PFERDA opět spojil síly
s Dejvickým divadlem
9. 2. 2022 proběhlo v náchodském Beránku další benefiční představení Dejvického divadla pro organizaci PFERDA z.ú.
Jednalo se o představení Brian v režii Miroslava Krobota, a také již o 5. příležitost,
kdy Dejvické divadlo pro organizaci hrálo.
„Je to pro nás čest, že s námi Dejvické divadlo spolupracuje už od roku 2014. Nejde
jen o benefiční představení, ale pravidelně jsme také jednou z organizací, kterým
putuje výtěžek z aukce vstupenek, kterou
Dejvické divadlo pořádá“, říká Jana Křížová, ředitelka organizace.
Výtěžek představení, který činil
210.640 Kč bude použit na vybavení nového tréninkového bytu, který vzniká nad
náchodskou kavárnou Láry Fáry. V tréninkovém bytě bude fungovat sociální služba Pferdí trénink, která má za cíl zlepšit
dovednosti a schopnosti lidí s mentálním
postižením nebo psychiatrickým onemocněním tak, aby byli schopni v budoucnu
bydlet samostatně, nebo si našli pracovní uplatnění. Dále zde vznikne tzv. startovací byt, který umožní jednomu člověku

ké Honzlová a přináší i redaktorovo rozloučení s Lydií Bašteckou.
Ke knížce dopisů připomeňme, že se
Škvorecký s Dorůžkou (oba ročník 1924)
seznámili už při studiu anglistiky na FU
UK, to však Dorůžka po roce opustil a přešel na hudební vědu. K bližšímu spřátelení došlo až „po vojně“. Kniha korespondence A napiš, když budeš mít náladu navazuje
na soubory dopisů obou autorů Psaní, jazz
a bláto v pásech (2007) z let padesátých
a z let 1969–1989 Na shledanou v lepších časech (2011). Tento soubor dopisů z let 1990–
1992 připravil pod vedením Michala Přibáně kolektiv jeho studentů z pražské Vysoké
školy kreativní komunikace. Dopisy z předjaří roku 1990 nám připomenou atmosféru před prvním návratem Škvoreckých
po dvaceti letech do vlasti, ty ze dvou let
dalších i polistopadové společenské peripetie, jak je viděl jeden z Toronta a druhý
(často korigoval) z Prahy.
(AF)
s postižením lehčí start do samostatného
života. Celou investici zafinancuje město
Náchod, které tím přispěje k dalšímu rozvoji sociálních služeb ve městě.

Stříbrná medaile
pro Pavla Pařízka

Republiková rada ocenila mimořádné
zásluhy o český zahrádkářský svaz a dlouholetou obětavou práci pro rozvoj zahrádkářského hnutí a udělila panu Pavlu Pařízkovi z Náchoda stříbrnou medaili. Pavle,
blahopřejeme a děkujeme za těch úžasných třicet pět let! Tvoji náchodští zahrádkáři.

Březnová výročí
1592 – 28. 3. se narodil „učitel národů“ Jan
Amos Komenský, který jen podle pověstí
odcházel z vlasti někudy přes náš region.
1882 – 12. 3. se narodil architekt Pavel Janák, podle jehož návrhu byla postavena
mj. budova náchodské městské spořitelny (dnes Komerční banky) a budova Déčka.
1882 – 28. 3. se v Náchodě narodil akademický malíř Jindřich Havlíček.
1882 – 30. 3. se narodil novinář, redaktor
a vydavatel Náchodských listů František
K. Zachoval. Jeho noviny jsou pro nás dodnes cenným pramenem dobových informací.
1887 – 23. 3. se v Hronově narodil malíř
a spisovatel Josef Čapek.
1892 – 25. 3. navštívil Náchod a koncertoval zde Antonín Dvořák v rámci svého turné před odjezdem do Ameriky. Koncert byl
součástí oslav výročí J. A. Komenského.
1912 – 2. 3. se narodil profesor náchodského gymnázia, češtinář a angličtinář Zdeněk Vojtěchovský. Učil zde plných 35 let,
zemřel 7. února 2001.
1912 – 9. 3. se narodil profesor náchodského gymnázia, znalec Jiráskova díla Vladimír Beran, náchodský rodák, propagátor
literárně zaměřené turistiky.
1912 – 18. 3. zemřela v Praze hronovská
babička sourozenců Čapkových Helena Novotná.
1942 – 17. 3. zemřel básník Josef Svatopluk
Machar. Náchod navštívil několikrát, prvně když se před první světovou válkou léčil v Chudobě. Další pobyt Macharův tu byl
v létě 1937, kdy se jeho žena léčila v Bělovsi. Mezi jeho náchodské přátele a průvodce po městě i okolí patřil novinář F. K. Zachoval, redaktor a vydavatel Náchodských
listů.
1947 – 12. 3. zemřel v Olešnici v Orlických
horách profesor náchodského gymnázia
a významný překladatel Jaroslav Franke
– Skalický. Působil zde od založení školy
v roce 1897 do roku 1931.
1947 – 23. 3. se narodil výtvarník a náchodský galerista Milan Hencl. Ilustroval
i knížky z našeho regionu.
1952 – 21. 3. se v Náchodě narodil JUDr. Jiří
Kábrt, výtvarník a spisovatel. Některé své
knihy podepisoval jménem svého dědy
Jan Hnilica. Český klub skeptiků ho v roce
2004 ocenil stříbrným Bludným balvanem.
1957 – 9. 3. se narodil spoluautor pořadů o architektuře Ing. arch. David Vávra. U nás v Náchodě natáčel i jeden z dílů
„Šumných měst“.
1962 – 9. 3. zemřel akademik, prof. Zdeněk
Nejedlý, komunistický politik. Zájem o život a dílo Boženy Němcové a Aloise Jiráska
jej přivedl do našeho kraje, jemuž věnoval
i část svého díla (např. Jirásek a Náchodsko). Tím, že z Jiráska udělal zcela nehistoricky „málem komunistu“, jeho odkazu
značně uškodil.                                       (AF)

.

Z HISTORIE

BŘEZEN

Státní zámek a fortifikační stavby v Náchodě
3. Renesanční zámek za Smiřických
Vojtěch z Pernštejna ani jeho bratr Jan zřejmě na Náchodě v přízemí, toskánskými sloupy v 1. patře a jónskými sloupky ve 2.
do nedávno dokončených staveb neinvestovali, navíc v době, kdy patře s lidskými maskami v klenácích oblouků. Hlavní zámecké
Náchod drželi, již museli řešit problémy velmi hlubokého zadlu- vřetenové schodiště bylo vystavěno na severním konci východžení rodového majetku. A tak v roce 1544 Jan z Pernštejna pro- ního křídla. Další, vývojově mnohem pokročilejší oválné schodišdal náchodské panství s Vizmburkem Zikmundovi Smiřickému tě s volným vnitřním prostorem bylo vloženo do severního konce
ze Smiřic, představiteli jednoho z nejvýznamnějších panských západního křídla paláce. Drobné točité obslužné schodiště se přirodů v Čechách, který za svého života nebývale rozšířil rodo- ložilo k západní straně velké věže. Vnější průčelí paláce člení patvý majetek. Jeho dědicové, syn Albrecht a zakladatel náchodské rové římsy a velká sdružená okna s přímými nadpražními římsami. Fasády pokryly řady velkých sgrafitových
větve rodu (1548–1566), vdova po Albrechtovi
kvádrů. Plochy strmých střech zámeckých bua poručnice jeho synů Hedvika Smiřická z Hádov rozčleňovaly atiky nebo štíty, nejstarší vyzmburka (1566–1586), Václav (1583–1593), jeho
obrazení zámku z 18. století se v těchto parsyn Albrecht Václav (1593–1614), Albrecht Jan
tiích liší. Prakticky shodné štíty se dochovaly
(1614–1618) a vdova Markéta Saloména z Chluna paláci Smiřických na pražském Malostranmu a Košumberka, rozená ze Smiřic (1618–
ském náměstí, přestavovaném ve stejné době.
1621), Náchod drželi až do roku 1621.
Přízemí, 1. patro západního křídla a nynějPodnětem k renesančním přestavbám mohšího Kuronského traktu byly zaklenuty, ostatlo být roztržení hradní věže bleskem (snad
ní místnosti překryly trámové záklopové
kulovým) o žních v roce 1570. Ve starší renestropy, zdobené malovanou výzdobou. K patě
sanční fázi došlo k přestavbě severní části zápalácového bloku se na jižní straně připojila
padního křídla paláce na 4. (2.) nádvoří a snad
vyhlídková terasa, vzniklá na staré parkánovznikla i hradba před druhou bránou na západ
Jižní průčelí zámku
vé hradbě. Terasu přerušila drobná arkádood turionu, opatřená v přízemí střílnami pro
vá loggieta, vyhlídkový pavilon, nastavěný
lehčí děla a v horní části štěrbinovými střílnana starší vížce. Na terasu bylo možné vstoumi pro ruční zbraně ve stupňovitém cimbuří.
pit tak jako dnes, temnou dlouhou chodbou
V letech 1587–1593 pokrylo přinejmenším jižz jihozápadního kouta přízemí arkády ve stísní stěnu nynějšího 4. (2.) nádvoří a dolní část
něném 5. (1.) nádvoří. Přístup na terasu se
pláště velké věže kvádrové sgrafito s erby
zřejmě zalomil podél týlu západní bašty, jeVáclava Smiřického a Doroty ze Šternberka.
jíž horní část byla tvořena nejspíše hrázděNa stavbu byli najati italští stavitelé, kteří asi
nou konstrukcí.
také pracovali pro Štubenberky v Novém MěsPřízemí nové zámecké budovy sloužilo přetě nad Metují. Stejné sgrafito se totiž dochodevším provozním účelům, nepochybně se zde
valo na fasádách domů čp. 1243 a 1244 (hotel
nacházela kuchyně, sklady a kanceláře spráBrouček) na náměstí Nového Města nad Metuvy rozlehlého panství, sahajícího téměř od Jají a na bráně dvora Vranov u Českého Meziříroměře až k benediktinským statkům u Bezčí. Možná již v té době vzniklo jednopatrové
děkova a od Trutnova až k hranicím Kladska
stavení na západní straně 3. nádvoří (Piccoloa obsahujícího kromě města Náchoda pět měsminský trakt) s konírnou v přízemí.
teček a 64 vesnic. V prvním patře se nacházeVelkou pozdně renesanční přestavbu hraly reprezentační prostory a byt majitele a jeho
du na dodnes zachovaný zámek zahájil v roce
družiny, zatímco druhé patro s nižší výškou,
1594 Albrecht Václav Smiřický ze Smiřic a doale zároveň nejteplejší, obsahovalo byt mankončil ji v roce 1618 Albrecht Jan Smiřický ze
Smiřic. Tak jako u většiny renesančních zám- Rekonstrukce půdorysu zámku kolem želky majitele, jeho dětí a fraucimoru. Důleků nešlo o čistou novostavbu, ale o přestav- r. 1620. Černě – starší zdivo, šrafovaně žitou, ale částečně skrývanou částí provozu
– renesanční zdivo
zámku byla hygienická zařízení. Mytí bylo řebu staršího objektu, při níž byly ponechány
a nově upraveny jeho velké části. V případě Náchoda tak zůsta- šeno donášením vody a omýváním ve škopících a vanách v ložnila zachována podnož západního křídla paláce, velká věž s nava- cích. Jelikož se na průčelích zámku nenacházejí arkýře prevétů,
zujícími hradbami, půdorysně lichoběžná stavba nejstarší brány ani drobná okénka záchodů s vnitřními odpadovými šachtami,
(nynější Kuronský trakt) a vnější opevnění. K půdorysně nepra- je nutno předpokládat použití nočníků, což odpovídá i společenvidelnému a do 2. patra zvýšenému západnímu křídlu se připo- skému postavení Smiřických na špici společenské pyramidy tehjila mohutná novostavba stejně vysokého jižního křídla směrem dejšího českého království i zaalpského habsburského soustátí.
k městu, zalomeného na východním konci k severu a ukončené- Využití a ponechání starších částí hradu, především velké věže,
souviselo jak s finančními možnostmi majitelů, tak i s potřebou
ho štíhlou hodinovou věží s bání a lucernou.
Přestavba se nevyhnula ani velké válcové věži. Její útočištná ukázat starobylost rodu i jeho sídla. Na urozenost majitele upofunkce již nebyla potřebná, takže do horní části bylo vloženo zorňovaly i velké vstupní portály z nádvoří, vybavené ozdobnýdřevěné točité schodiště. Zděnou část věže nově ukončoval vněj- mi nástavci s volutami a pilastry rámujícími prostor pro aliančší arkádový ochoz s 12 jónskými sloupy a na jeho vnitřní zdi nad ní erby Smiřických a jejich manželek.
Dokončenou přestavbu hradu na honosnou rezidenci své názastřešením byla vytvořena ještě zděná arkádová lucerna. Třetí
lucerna se nacházela v nejvyšší části věže mezi báněmi. Vrchol chodské rodové větve si Smiřičtí příliš neužili. Rodu sužovanévěže tak byl třikrát průhledný. Dokončení úpravy věže snad datu- mu předčasnými úmrtími jeho příslušníků na vážnou dědičnou
je kamenná deska ve špaletě okna s erbem Smiřických a letopoč- nemoc, byl za aktivní účast Albrechta Jana Smiřického v českém
tem 1612. Jižní palácové stavení bylo až na nejvýchodnější část stavovském povstání konfiskován počátkem roku 1621 veškerý
důsledně jednotraktové a vodorovnou komunikaci kromě vnitř- majetek a poslední dědička Markéta Saloména musela jako neních průchodů mezi jednotlivými místnostmi umožňovala v již- katolička opustit Čechy.
Ing. Jiří Slavík, Mgr. Jan Čížek
ním a východním křídle dvoupatrová arkáda s bosovanými pilíři
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Realizace varovných protipovodňových
opatření pro město Náchod
Město Náchod v prosinci 2018 předložilo žádost do 102. výzvy vyhlášené
Operačním programem Životní prostředí, SPECIFICKÝ CÍL 1.4 – Podpořit preventivní protipovodňová opatření, AKTIVITA
1.4.3 – Budování a rozšíření varovných,
hlásných, předpovědních a výstražných
systémů na lokální úrovni, digitální povodňové plány.
Žádost byla schválena a po absolvování nezbytných administrativních kroků
mohly být uzavřeny smlouvy s dodavateli.
V srpnu 2021 město Náchod uzavřelo smlouvu se zpracovatelem digitálního
povodňového plánu, společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Praha,
v hodnotě cca 0,4 mil. Kč vč. DPH a dále
s dodavatelem varovného a informačního
systému, společností TELMO a.s., Praha,
v hodnotě cca 7,8 mil. Kč vč. DPH.
Práce na zpracování digitálního povodňového plánu pro území ORP Náchod započaly již v loňském roce. Aplikace digitálního povodňového plánu je jedním ze
základních modulů Povodňového informačního systému POVIS. Cílem systému
POVIS je zabezpečit v průběhu povodně
i mimo ni základní platformu pro kvalitní komunikaci mezi všemi odpovědnými
subjekty, zjednodušit a zrychlit přenos in-

formací a v neposlední řadě zajistit jednotné formáty předávaných informací.
Dodávka varovného a informačního
systému byla zahájena v lednu letošního roku. Ozvučení bude pomocí venkovních digitálních obousměrných, rádiově
řízených akustických jednotek (hlásičů).
Zřízeno bude taktéž nové řídící a ovládací pracoviště komunikující jako bezdrátový místní informační systém. Bezdrátové hlásiče budou umožňovat obousměrný
provoz se zpětnou kontrolou stavu na odbavovacím pracovišti. Po dodání systému
v rámci dvouměsíčního zkušebního provozu bude dodavatel, i na základě připomínek občanů, optimalizovat hlasitost
bezdrátových hlásičů.
Systém, jenž bude zaveden pro město Náchod a některé z jeho místních částí, je určen pro včasné varování obyvatel a zlepšení vzájemné komunikace obce
s občany ve smyslu předávání urgentních
sdělení v případech nouze.
Projekt „Realizace varovných protipovodňových opatření pro město Náchod“,
CZ.05.1.24/0.0/0.0/18_102/0009092, je spolufinancován Evropskou unií – Fondem
soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí. Výše podpory na realizaci projektu je ve výši 70 % z celkových způsobilých výdajů.

Policisté se zaměřili na předepsanou rychlost
Spěšná jízda nemusí být vždy bezpečná!
V pátek 11. 2. 2022 odpoledne se uskutečnila celorepubliková dopravně bezpečnostní akce zaměřená na předepsanou
rychlost osobních vozidel na silnicích,
do které se zapojili i náchodští dopravní
policisté. Dopravní akce, při které se dohlíželo především na dodržování rychlosti na vybraných úsecích, se uskutečnila
ve spolupráci s organizací BESIP.
Příslušníci z dopravního inspektorátu
prováděli dohled nad bezpečnostní a plynulostí silničního provozu s ručním rychlostním radarem v ulici Polská v Náchodě
u hraničního přechodu s Polskem a posléze na stanovišti v Dolní Radechové. Dopravní policisté při běžném provozu radarem zkontrolovali přes tři desítky vozidel,

ve všech případech bez zjištěného překročení rychlosti.
Celkem pak bylo při běžné silniční kontrole zastaveno šest vozidel. Mimo dechové zkoušky a kontroly předepsaných dokladů, které se museli podrobit, si řidiči
s ohledem na příkladnou rychlost od policejního preventisty odvezli nákrčník s logem Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje s reflexním prvkem,
jehož nošením spojí užitečné s bezpečným. Mimo to řidiči obdrželi i preventivní leták s postupem zvládání dopravní nehody, který snad nebude zapotřebí, pokud
nadále budou dodržovat bezpečnou a předepsanou jízdu.
Podobné dopravně bezpečnostní akce
budou samozřejmě policisté provádět

Městské
informační
centrum
Bohaté suvenýry v městském
informačním centru
V pobočkách městského informačního centra nabízíme k prodeji rozmanité suvenýry nejen s motivem města.
K nejoblíbenějším patří magnetky, turistické vizitky, turistické známky, mapy
a pohlednice, které u nás seženete hned
v několika provedeních. Další velmi vyhledávané upomínkové předměty jsou
keramické výrobky (hrnečky, zvonečky,
náprstky), plecháčky a plátěné tašky. Myslíme i na nejmenší návštěvníky, jež můžeme potěšit textilními hračkami, publikacemi s babiččinými pohádkami, joji,
píšťalkami, mléčnými čokoládami nebo
dřevěnými tužkami. Samozřejmostí jsou
zajímavé publikace nejen o Náchodsku,
ale i širším okolí. Mezi netradičními suvenýry najdete světelné led dekorace,
chňapky, magnetické otvíráky, pítka, záložky do knih a jiné. Pro příznivce regionálních výrobků prodáváme pod hlavičkou Produkt Kladského pomezí bylinné
sirupy značky Camellus, domácí džemy
paní Horákové a produkty z náchodské
dílny Amálka od paní Venclákové – koupelové soli, mýdla různých tvarů a voňavé
knoflíky do šatníku. Přijďte nás navštívit
a vybrat si, určitě neodejdete s prázdnou.
i nadále a řidiče, kteří jezdí bezpečně
a podle pravidel jsou opět připraveni odměnit užitečnými preventivními materiály.
Statistika příčin dopravních nehod
v okrese Náchod
Rok
2019 2020 2021
Způsob jízdy
452 414 314
Nezaviněné řidičem 157 172 155
Rychlost
128 116
85
Přednost
86
61
53
Předjíždění
18
25
19
technická závada
7
4
1
Celkem
848 792 627
„Nepřiměřená rychlost může stát i za dalšími příčinami dopravních nehod. Jedná se
o předjíždění a způsob jízdy. Právě způsob
jízdy tvoří dlouhodobě nejvyšší podíl dopravních nehod. Do způsobu jízdy jako příčiny dopravních nehod lze zařadit i například
vjetí na krajnici, vyhýbání se protijedoucímu
vozidlu, ale i otáčení, couvání, špatný technický stav vozidla a další případy,“ uvedl
vedoucí dopravního inspektorátu Náchod
npor. Ing. Pavel Hlaváč.
Mnoha dopravním nehodám lze předejít a to především defenzivním způsobem
jízdy. To znamená očekávat, že může udělat chybu jiný účastník silničního provozu. Proto jezděte při svých cestách opatrně.                      
por. Mgr. Miroslav Mervart

POZVÁNKA

BŘEZEN

DEN OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ V NÁCHODĚ

sobota 26. 3. 2022

R ADNICE
ČAS KONÁNÍ PROHLÍDEK:
9.30 – 15.30 hodin
(prohlídky po 60 minutách)
REZERVACE NENÍ NUTNÁ

MĚSTSKÉ DIVADLO
DR. JOSEFA ČÍŽK A
ČASY PROHLÍDEK:
od 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00
a 15.00 hodin
Rezervace:
Městské informační
centrum Náchod
tel.: 491 426 060
Pro návštěvníky budou ZDARMA zpřístupněny prostory běžně nedostupné.
Zajištěn průvodce s odborným výkladem.
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Více informací:

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,
referent/ka logis�ky s NJ nebo AJ, mzda
30 000 Kč až 40 000 Kč měsíčně.
25 dní dovolené + 12 dní bonusového volna
Uvedena je hrubá mzda včetně benefitů po plném zapracování,
pracoviště Červený Kostelec / Velké Poříčí.
www.sgc.cz, personalni@sgc.cz, tel. 491 467 443

Získejte

Kč
až
na sportovní
ochranné pomůcky
Nově můžete o příspěvek
z Fondu prevence žádat

ONLINE

Přihlaste se k nám do 31. března 2022
Klientské centrum Náchod - Palackého 20

Životopisy posílejte na:
meta@remax-czech.cz

ŠKOLY

BŘEZEN

Vážení rodiče,
začátkem dubna čeká vaše děti první důležitý krok v jejich životě
– výběr školy a následný zápis do 1. tříd. Volba školy bude záležet
především na vás – rodičích. Abychom vám rozhodování co nejvíce ulehčili, naleznete v tomto čísle Náchodského zpravodaje hlavní
informace o všech základních školách, které zřizuje město Náchod.
Po téměř dvou letech opět mají budoucí prvňáčci a jejich rodiče také
možnost si školy prohlédnout při dnech otevřených dveří nebo při přípravných setkáních, které školy pořádají. Rovněž jsem moc rád, že
v letošním roce mají školy možnost uspořádat zápis do 1. ročníků za
fyzické přítomnosti jak dětí, tak i jejich rodičů. Ve všech našich školách proběhne zápis ve čtvrtek a v pátek 7. a 8. dubna 2022. Podrobné
informace naleznete na webových stránkách škol, včetně možnosti

rezervace termínu a času zápisu. Přihlášky bude možné opět podávat pomocí elektronického formuláře, který naleznete také na webových stránkách příslušné školy, včetně aktuálních změn a pokynů.
Šest náchodských základních škol vám nabízí různé vzdělávací programy či zaměření, je jen na vás, kterou si vyberete. Všechny školy
jsou velmi dobře materiálně vybavené, včetně moderních informačních technologií. Každá škola nabízí něco originálního, jedno však
mají společné – kvalitní a zkušené pedagogické sbory, které jsou jistotou, že vaše děti budou v těch nejlepších rukou. Jsem proto naprosto přesvědčen, že si vyberete podle vašich představ. Přeji vám, aby
Vaše volba byla dobrá a pro své dítě jste vybrali školu, která mu bude
vyhovovat.                                  Mgr. František Majer, místostarosta

ZŠ Komenského

Různé (čím se škola odlišuje):
samostatná budova 1. tříd zajišťuje plynulý přechod dětí z MŠ,
neboť je zde o děti po všech stránkách postaráno (samostatná
školní jídelna, družina, školní zahrada, herny jako součást tříd)
školní pozemek – malá zoologická zahrada, učebny přírodopisu (včetně vybavené laboratoře), skleník, venkovní učební prostory
„matematické třídy“ s rozšířenou výukou přírodovědných
předmětů
Pozvánka:
Den otevřených dveří 22. března 2022
Přijímací zkoušky do matematické třídy (6. ročník) 6. května
2022 (přihlášky do 29. 4. 2022)

ZŠ T.G.M
Ředitel: Mgr. František Majer
E-mail: zsnakom@na-zskom.cz
Telefon: 491 401 753, 491 401 756
Webové stránky školy:	 www.komenskehonachod.cz
Celkový počet žáků školy k 31. 1. 2022:	 743
Počet otvíraných 1. tříd pro školní rok 2022/2023: 3
Počet otvíraných 6. tříd pro školní rok 2022/2023: 4 (z toho jedna „matematická“)
Školní družina: 7 oddělení, zahrada + vybavené herny, provozní doba denně od 6.00–17.00 (pátek do 16.00); akce a činnost pro
děti: kolektivní a relaxační hry, bruslení, exkurze a výlety, dopravní výchova, besedy, vánoční besídky, karneval, čarodějnice,
oslava Dne dětí, rukodělné a výtvarné práce…
Školní vzdělávací program: „Škola je místem, kde žijí děti“ – je
zaměřen na klasickou výuku a výchovu dětí ve všech předmětech s využitím moderních učebních metod a moderních technologií a pomůcek
Nadstandardní aktivity školy: školní poradenské pracoviště (speciální pedagog, vlastní školní psycholog, výchovný poradce, kariérový poradce, metodik prevence, asistenti pedagoga), adaptační kurzy pro 6. ročníky, školní závěrečné akademie
1. a 2. stupně, celoškolní projektové dny k významným událostem, charitativní činnost, žákovský parlament, sportovní dny,
školní sportovní turnaje
Významné akce školy: školy v přírodě, branně-turistické kurzy, lyžařské kurzy, ekologické kurzy pro 6. ročník, velká nabídka kroužků, exkurze v Česku i v zahraničí, účast ve sportovních
soutěžích a předmětových olympiádách, hodiny pohybu navíc
(pro 1.–3. třídy), „knihovnické třídy“, plavání žáků 1.–5. tříd
Podmínky školy: bezbariérová škola s výhodnou polohou v centru města, standardem je vybavení všech kmenových i odborných učeben IT technikou, interaktivní tabulí nebo zpětným projektorem, jazykové a počítačové učebny, tělocvična s posilovnou,
školní pozemek s malou ZOO, kvalifikovaný pedagogický sbor

Ředitelka: Mgr. Radka Lokvencová
E-mail: radka.lokvencova@zstgmnachod.cz
Telefon: 491 428 345
Webové stránky školy: www.zstgmnachod.cz
Celkový počet žáků školy k 31. 1. 2022: 329
Počet otvíraných 1. tříd pro školní rok 2022/2023: 2
Počet otvíraných 6. tříd pro školní rok 2022/2023: 2 (všeobecná,
sportovní, jazyková)
Školní družina: 2 oddělení (v provozu ráno před zahájením vyučování od 6.15 hod do 7.45 hod a odpoledne po skončení vyučování od 11.35 do 16.30 hod) + školní klub, nabízíme široký výběr zájmových činností a akcí
Školní vzdělávací program: „Škola pro život“ – je zaměřen na
klasickou výuku, od 6. ročníku otvíráme sportovní třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy, jazykové třídy s rozšířenou výukou jazyků (Aj od první třídy), využíváme moderní učební metody a moderní technologie
Nadstandardní aktivity školy: školní poradenské pracoviště (výchovný poradce, školní psycholog, speciální pedagog, školní metodik prevence, kariérový poradce), adaptační kurzy pro 6. roč-
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níky, projektové dny, žákovský parlament, charitativní činnost,
spolupráce s Déčkem – rodilí mluvčí při výuce cizích jazyků,
Edison – AJ v praxi, mezinárodní spolupráce, projekt Škola plná
sportu, mezinárodní festival, mezinárodní olympiáda, akce pro
seniory, výzdoba recepce nemocnice Náchod výtvarnými díly
našich žáků, výuka českého jazyka pro cizince (vzdělávání žáků
ze zemí EU a mimo EU)
Významné akce školy: letní a zimní ozdravné pobyty, oslavy výročí školy, akce pro rodiče, dny otevřených dveří, vánoční akademie a bazar, závěrečná akademie, předmětové olympiády
Podmínky školy: kvalifikovaný pedagogický sbor, škola je umístěna v areálu dvoukřídlé budovy s dostupnými sportovišti, disponuje dvěma zrekonstruovanými tělocvičnami a venkovním
sportovištěm, na kterém lze nalézt řadu sportovních prvků pro
volnočasové aktivity dětí i žáků; zimní stadion cca 10 min chůze; plavecký bazén cca 10 minut chůze; atletický areál Hamra,
plavecký bazén; odborné učebny, skleník, Zelená třída
Různé (čím se škola odlišuje):
vzdělávání žáků na 2. stupni je obohaceno o blokovou výuku
ve sportovních třídách a dvěma hodinami tělesné výchovy navíc, v každém ročníku sportovní kurzy
snažíme se, aby sport byl přijat žáky jako celoživotní záležitost,
která se dá provozovat na jakékoliv úrovni (pohyb patří k životu)
realizujeme rozvoj žáků v oblasti pohybové a zároveň se snažíme o osobnostní růst a fair play, spolupráce se sportovními
kluby města Náchod
žáci jazykových tříd se zaměřují na rozšíření konverzačních
schopností, rozvoj slovní zásoby a zapojují se do projektů (Erasmus, Edison, atd.) včetně aktivní komunikace se školami v zahraničí (Polsko)

kům rozšířenou výuku tělesné výchovy. Velký význam má etický
rozměr školní práce, ve 2.–9. ročníku je zařazen předmět osobnostní a etická výchova
Nadstandardní aktivity školy: rozšířená výuka tělesné výchovy v 5.–9. třídách, péče o děti vyžadující specializovanou péči,
práce speciálního pedagoga a školního psychologa
Významné akce školy: závěrečná akademie žáků školy, závěrečné seminární práce žáků 9. tříd a jejich obhajoby, tematicky zaměřené jednodenní projektové dny, den otevřených dveří pro veřejnost, tradiční akce, na jejichž organizaci se podílejí zástupci
Rady žáků (den dětí pro žáky 1. stupně, Valentýnská pošta, Čertoviny…, sportovní akce – olympijský den dětí 1. a 2. stupně,
Skok o vánočního kapra…)
Podmínky školy: kvalitní pedagogický sbor, vynikající prostorové podmínky – nadstandardní podmínky pro sport a tělesnou
výchovu, odborné učebny pro výuku Ch, Př, F, Z, společenských
věd, Aj, Hv, Vv, PC, dvě čítárny pro realizaci čtenářských dílen,
dobře vybavené prostory školní družiny a školního klubu, školní jídelna vaří podle zásad zdravé výživy, jsme držitelem titulu
„Zdravá školní jídelna“
Pozvánka: 19. března 2022 – Den otevřených dveří
Školička pro budoucí prvňáky – čtyři setkání, první 8. března
2022 zápis do 1. tříd 7.–8. dubna 2022

ZŠ Babí

ZŠ Plhov

Ředitel: Mgr. Vladimír Honzů
E-mail: zsplhov@zsplhov.cz
Telefon: 491 427 252, 731 167 465
Webové stránky školy: www.zsplhov.cz
Celkový počet žáků školy k 31. 1. 2022: 402
Počet otevíraných 1. tříd pro školní rok 2022/2023: 2 (do 25 žáků)
Počet otevíraných 6. tříd pro školní rok 2022/2023: 2 (do 27 žáků)
Školní družina: 4 oddělení ŠD pro žáky 1.– 4. ročníku, žáky
5. tříd umístíme do ŠD v případě, že budeme mít volnou kapacitu. Provoz ŠD od 6.30 hod, nabízíme široký výběr zájmových
činností a úzkou spolupráci s SK Plhov
Školní vzdělávací program: „Klíče k životu“ – prioritou je čtenářská a matematická gramotnost (Hejného matematika).
V 1. třídách hodnotíme žáky slovně. Klademe důraz na výuku
cizích jazyků (angličtina od 1. třídy). Od 5. ročníku nabízíme žá-

Ředitelka: Mgr. Zuzana Hoffmannová
E-mail: zsbabi@zsbabi.cz
Telefon: 491 423 638, 777 467 530
Webové stránky školy:	 skolababi.webnode.cz
Celkový počet žáků školy k 31. 1. 2022: 	52
Počet otevíraných 1. tříd pro školní rok 2022/2023: 1
Školní družina: 2 oddělení pro žáky 1. až 4. ročníku, kromě častých projektů a různorodých aktivit jsou některé akce tradiční: Drakiáda, Strašidlení, Čarodějnice, Den Země, Dětský den…
Školní vzdělávací program: „Naše školička“ – cílem je poskytnout kvalitní základy všeobecného vzdělání, propojit výuku
s upevňováním a prohlubováním samostatnosti žáků, spoléhat
sám na sebe, nacházet strategie a spolupracovat s žáky jiných
ročníků
Nadstandardní aktivity školy: dětský karneval pro veřejnost,
ples rodičů, provoz školní družiny o vedlejších prázdninách,
každoroční poznávací výlet do Prahy, škola v přírodě nebo spaní
ve škole, lyžařský kurz, spolupráce s polskou školou, vědomostní
soutěže málotřídních škol, předškolička, Charanga
Významné akce školy: předvánoční a závěrečné vystoupení
žáků pro rodiče a veřejnost, turnaje ve vybíjené málotřídních
škol, turnaje ve vybíjené školních družin, Rej čarodějnic…
Podmínky školy: 5 ročníků ve čtyřech třídách, každá učebna je
vybavena interaktivní tabulí, k dispozici je počítačová učebna
a přenosné notebooky; hojně využíváme hřiště, zahradu, louku i les

ŠKOLY

BŘEZEN
Různé (čím se škola odlišuje):
jsme málotřídní škola rodinného typu; hojně využíváme okolní přírodu a velmi často jsme venku
máme řadu zájmových kroužků (dramatický, flétna, taneční,
sboreček, anglický jazyk, sportovní, deskové hry, smajlík, zdravotní kroužek, příprava na gymnázium, věda); častá vystoupení dětí na veřejnosti (Harmonie, Marie, Malá Prima sezona, různá výročí, Kuronské slavnosti…)
v současné době probíhá spolupráce naší školy s učiteli z Velké
Británie a Dánska; v Anglii vznikl program „Charanga“, který
se za naší pomoci překládá do českého prostředí – jeho úkolem
je zpestřit žákům hodiny hudební výchovy, hravou formou se
tak učí hudební nauku, hrají na různé nástroje, zpívají a tančí

naši žáci mají možnost využívat služby školního asistenta
i po vyučování, kdy společně mohou vypracovat domácí úkol,
či procvičit problémové učivo
v našem pojetí je škola místem, které žáky motivuje a podporuje k aktivnímu učení se, chceme, aby se žáci naučili pro život důležitým kompetencím učit se, řešit problémy a osvojili si
sociální dovednosti, uměli komunikovat a pracovat

ZŠ 1. Máje Běloves

ZŠ Staré Město

Ředitel: Mgr. Jiří Hejk
E-mail: hejk@zs-nachod.cz
Telefon: 777 217 949
Webové stránky školy: http://www.zs-nachod.cz
Celkový počet žáků školy k 31. 1. 2022: 135
Počet otevíraných 1. tříd pro školní rok 2022/2023: 1
Školní družina: provoz od 6.30 do 16.15 – dvě oddělení po 25
dětech
Školní vzdělávací program: „Škola porozumění“ – vychází z koncepce vzdělávání, která klade hlavní důraz ve své vzdělávací práci na komunikaci, kooperaci a práci s informacemi; program je
orientován na žáka, respektuje a rozvíjí jeho individuální potřeby; všem ve škole má vytvořit zázemí, které rozvíjí tvořivost
a současně zohledňuje individuální možnosti
Nadstandardní aktivity školy: škola neposkytuje
Významné akce školy: školní podzimní vzdělávací exkurze,
zimní odpolední lyžařské kurzy, čtyřdenní školní výlet pro žáky
3. až 5. tříd zaměřený na environmentální vzdělávání a zlepšení sociálních vazeb ve třídě, zahradní slavnost – závěrečná zahradní párty spojená s loučením žáků 5. ročníků
Podmínky školy: škola je stranou od hlučného centra v okrajové městské části, je obklopená zelení, obkroužená řekou Metují, a přitom v dosahu všeho důležitého a příjemného, co město
Náchod nabízí; škola má tělocvičnu, školní jídelnu i družinu –
tedy vše, co potřebuje, což oceňují především prvňáčci, protože
nemusí nikam složitě přecházet; samozřejmostí je kvalifikovaný pedagogický sbor
Různé (čím se škola odlišuje):
od roku 2018 spolupracujeme s Národním pedagogickým institutem České republiky a jsme zapojeni do jejich projektu Podpora přímé práce učitele – společně s pracovníky institutu nastavujeme vzdělávací strategie, ověřujeme pilotní materiály, či
vzdělávací metody
klademe důraz na rozvíjení tří klíčových gramotností – čtenářské, matematické a digitální

Ředitel: Mgr. Libor Zelený
E-mail: zs_nachod_beloves@mybox.cz
Telefon: 491 426 443
Webové stránky školy: http://zsbeloves.cz/
Celkový počet žáků školy k 31. 1. 2022: 98
Počet otevíraných 1. tříd pro školní rok 2022/2023: 1   
Školní družina: 2 oddělení, provoz  6.30–16.00 hod, nabízí celou řadu kroužků: sportovní, výtvarný, hudebně – dramatický,  
flétna, deskové hry, šikovné ručičky  nebo výuka břišních tanců
a anglického jazyka; školní družina využívá školní zahradu s hřištěm a dalšími hracími prvky, organizuje vycházky, jednodenní
výlety, besedy a tradice jako je návštěva čerta a Mikuláše, vynášení Moreny, pálení čarodějnic…
Školní vzdělávací program: „Škola pro život“ – náš vzdělávací
program je zaměřen na žáka, bere v úvahu žákovy schopnosti,
jeho individuální potřeby a osobní maximum, je založen na poznávání, respektování a rozvíjení potřeb, možností a zájmů každého žáka (včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
a žáků nadaných); v naší škole usilujeme o vytvoření takového
zázemí a podmínek, které rozvíjejí tvořivost, radost z poznaného a zároveň zohledňují možnosti žáka; vzdělávání má vybavit
každého žáka vším potřebným pro spokojený a radostný život
Nadstandardní aktivity školy: projektové vyučování, skupinové práce, spolupráce mezi třídami; podpora integrovaných žáků,
asistenti pedagoga; výuka anglického jazyka již od 1. třídy, vyšší časová dotace v každém ročníku; příprava na přijímací zkoušky; široká nabídka kroužků ve škole; vícedenní výlet pro žáky
3.–5. třídy; exkurze, zájezdy, výstavy, divadla; spolupráce s MŠ
v Bělovsi (Předškolák, Děti čtou dětem, Masopust, vzájemné návštěvy); lyžařský kurz a kurz jízdy na in-line bruslích, plavecký
kurz v 1.–4. ročníku
Významné akce školy: loučení s létem – akce pro rodiče s dětmi, vánoční besídka s prodejní výstavou, karneval – masopust,
dětský den, loučení s vycházejícími žáky 5. ročníku                                                   
Podmínky školy: škola se nachází v klidném a příjemném prostředí nedaleko rozsáhlého přírodního areálu Montace, dětského dopravního hřiště; k areálu školy patří velká zahrada se zastřešenou pergolou, hřištěm a prolézačkami, která je využívaná
za pěkného počasí nejen k výuce, ale i rekreaci o velké přestávce
Různé (čím se škola odlišuje):
škola rodinného typu se samostatnými ročníky v jednotlivých
třídách
nižší počet žáků ve třídách, individuální přístup
výborné technické vybavení (interaktivní tabule ve všech třídách, počítačová učebna, tablety)
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ZŠ kpt. Jaroše
odloučené pracoviště
kpt. Jaroše Trutnov
Preventivní program
V průběhu celého měsíce
postupně probíhal ve všech
třídách preventivní program s panem por. Mgr. Miroslavem Mervartem, preventistou Policie ČR. Děti od
1. do 6. třídy si prošly programem Tvoje cesta onlinem, kdy s panem poručíkem
řešily rizikové modelové situace, které je
můžou potkat na internetu. Probraly bezpečné chování na internetu, jak poznat,
že nám chce někdo ublížit a jak zmást případné pachatele. Žáci sedmé třídy prošli
programem s názvem Tvoje cesta načisto,
ve kterém se věnovali problematice návykových látek. Měli možnost si vyzkoušet
např. i praktickou zkoušku přítomnosti
drog v těle.
Předškoláček a zápis do první třídy
Poslední setkání budoucích prvňáčků s rodiči se uskuteční od 31.3. Děti budou opět společně tvořit a seznamovat se
s budoucími spolužáky, rodiče budou mít
možnost se doptat na zbývající informace,
které se jim budou hodit k zápisu do první třídy. Ten se uskuteční 7. 4. 2022, bližší
informace budou včas dodány.
Dny otevřených dveří
1. až 3. března budou u nás probíhat
Dny otevřených dveří. Každý návštěvník
bude mít možnost si od 7.50 do 12.45 prohlédnout prostory naší školy a navštívit
jednotlivé třídy při výuce.
První a druhý stupeň rozdělen mezi
naše dvě budovy – v Běloveské ulici bude
probíhat výuka v 1. až 5. třídě, třídy 6. N
a 7. N budete moci navštívit ve sportovní
hale v Dolní Radechové.
Zájemci uvidí kromě běžné výuky
všechny hlavní výukové prvky programu
Začít spolu – první hodinu začínáme ranním kruhem, Centra aktivit budou probíhat ve čtyřech třídách, nebude chybět
ani čtenářská dílna nebo dílna psaní. Druhý stupeň představí kromě běžné výuky
i metodu EduScrum a výrobu papíru.
Zpráva od žáků 7. N.:
Na druhém stupni se zabýváme výrobou papíru. V loňském roce jsme vyráběli papír všichni, ale teď jsme rozděleni na skupiny – první jsou výrobci, ti, co
papír vyrábí, druhá skupina hledá inspiraci a tvoří plán výroby, třetí skupina se
zabývá finanční stránkou, počítá náklady
a příjmy, naceňuje výrobky atd. Poslední
skupina má na starost propagaci, psaní
článků jako je tento, a fotodokumentaci.
Výroba papíru je časově náročná, den
předem musíme namočit kusy novin a použitého papíru. Rozmočený materiál následující den rozmixujeme na papírovou
hmotu, z které pak pomocí sít uděláme
samotný papír. Následně papír nazdobíme různými barevnými papírky, okvětní-

mi lístky nebo kořením. Hotový papír se
několik dní suší. Z některých kusů papíru vytváříme různé obálky, přáníčka atd.
Papír a výrobky z něho děláme do zásoby
a poté je prodáváme na Jarmarku nebo
na Papírových slavnostech.
Pokud byste chtěli vidět výrobu papíru na vlastní oči, můžete využít příležitost na Dnech otevřených dveří, konkrétně ve čtvrtek 3. března 2022.

PrŠ, ZŠ a MŠ J. ZEMANA
Návštěva z Odolova
přivezla radost
Praktickou školu, Základní
školu a Mateřskou školu Josefa Zemana
v Náchodě naštívili dne 28. 1. 2022 vedoucí pracovníci Věznice Odolov v čele s ředitelem věznice plk. Mgr. Vinklerem, který
byl doprovázený plk. Mgr. Rudolfem Mášou a PhDr. Gabrieou Šafářovou.
Návštěva v rámci spolupráce přivezla
do naší školy dřevěné hračky, které byly
ručně vyrobeny klienty věznice v dřevomodelářské dílně.
Tyto originální dřevěné hračky dnes již
pomáhají našim žákům při rozvoji jemné
motoriky, logického myšlení a co je nejdůležitější, dělají dětem radost.
Ředitelem školy ing. Ivem Feistauerem
byli zástupci odolovské věznice seznámeni s historií speciálního školství v Náchodě, proměnami školy od jejího založení
Josefem Zemanem (zakladatelem československé moderní defektologie), fungováním a posláním školy až po současnost.
Součástí návštěvy byla i celková prohlídka nových učeben, které ve spolupráci se zřizovatelem a Krajským úřadem
v Hradci Králové mohly být vybaveny zařízením odpovídajícím současným trendům a požadavkům při výchově a vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími
potřebami.
Setkání proběhlo v přátelské atmosféře a přispělo k obohacení obou zúčastněných stran.
Ing. Ivo Feistauer, Mgr. jiří Hofman

Střední průmyslová škola
stavební a Obchodní
akademie architekta
Jana Letzela, Náchod,
příspěvková organizace
Dlouho očekávaný lyžák
„Lyžařského výcviku v Peci pod Sněžkou se letos zúčastnily třídy 1.S, 1.B, 2.A,
2.B, 2.S a 2.SI.
Kurz probíhal v termínu od 22. do 28.
ledna. Ubytovaní jsme byli stejně jako
v předchozích letech na chatě Mír. I když
se letos slunce objevovalo spíše sporadicky, v mlze nikdo nezabloudil a všichni měli možnost zlepšovat si své lyžařské
dovednosti i fyzickou kondici.“ To nám
o lyžařském kurzu prozradila Mgr. Zita
Chládková, jedna z instruktorek.
A jak kurz hodnotí samotní studenti?
To se můžete dočíst v textu, který sepsala žákyně 2.S.
Letošní lyžařský kurz byl stejně jako
loni až do poslední chvíle nejistý. Minulý
rok nám bohužel nebylo umožněno odjet.
O to větší radost jsme měli, když konečně nastala ta chvíle, kdy jsme šli balit vše
potřebné s sebou.
Kurzu se účastnily v hojném počtu
jak první, tak druhé ročníky naší školy, Stavební školy a Obchodní akademie
arch. Jana Letzela. Odjezd byl naplánován
na sobotu 22. ledna. Naložili jsme kufry,
sjezdovky i běžky do dvou autobusů, zamávali rodičům a jeli směrem do Pece
pod Sněžkou. Dojeli jsme, až kam to šlo.
Zavazadla jsme přesunuli do rolby a poslední část úseku cesty byla na nás. Čekal
nás 3 kilometry dlouhý, štědře zasněžený kopeček uprostřed lesa. Byla to dřina,
ale nakonec jsme všichni úspěšně dorazili na chatu Mír. Bylo nás hodně, takže
někteří z nás byli ubytováni ve vedlejší
chatě. Rozdělili jsme se do přidělených
pokojů a v 18 hodin byla večeře. Po celou
dobu nám vařili velmi dobře. Druhý den
ráno jsme se posilnili vydatnou snídaní,
oblékli se a vyrazili na svah. Sjezdovka se
od chaty nacházela asi 200 metrů, takže
nebyl velký problém tam dojít pěšky. Byli
jsme rozděleni do několika skupin. První den jsme se seznámili s celým střediskem. Po obědě jsme měli vždy asi hodinu
pauzu a potom jsme lyžovali do 16 hodin,
kdy se zavíraly vleky. Do večeře jsme nabrali síly a po večeři jsme se už jen bavili. Měli jsme možnost hrát šipky, deskové
hry, k dispozici nám byla i kytara, ale nás
nejvíce bavil stolní tenis, u kterého jsme
společně trávili nejvíce času. Asi v půlce kurzu nám byl odprezentován výklad
o nebezpečí hor pod vedením pana učitele Škopa. Všichni jsme v tichosti poslouchali a odnesli si z toho několik užitečných rad o tom, jak se chovat na horách.
Počasí bylo celou dobu celkem dobré, až
na poslední dva dny, kdy byla velmi nízká
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viditelnost a opravdu veliká zima. Všichni
jsme byli unavení, někteří z nás i nachlazení, tak jsme se ve čtvrtek vydali místo
odpoledního lyžovaní na procházku k nedaleké chatě. Dali jsme si čaj, kávu nebo
horkou čokoládu a vrátili se na chatu. Poslední den jsme si zabalili, uklidili chatu a po obědě jsme sešli dolů k autobusu,
který nás odvezl do Náchoda.
Myslím, že můžu za všechny říct, že
jsme si to společně moc užili a byl to velmi vydařený týden.
Melánie Laschová, 2.S, Mgr. Lea Zálišová

Chystá se oprava
pomníku padlých
na Dobrošově
Není to tak dlouho, co jsme si připomněli sté výročí konce 1. světové války,
která podstatně překreslila politickou
mapu Evropy. Jejím obětem se dostalo
důstojné vzpomínky na mnoha pomnících a pamětních deskách, které dodnes
nalezneme téměř v každé obci. Na nich
jsou většinou uvedena jména mužů, kteří se nevrátili. V Náchodě však ústřední
pomník všem padlým přes veškeré přípravy bohužel nikdy nevznikl. Napravit alespoň částečně tento nedostatek se
rozhodla koncem dvacátých let minulého
století náchodská odbočka Československé obce střelecké, která pro nový pomník

věnovaný všem padlým ve světové válce
z náchodského kraje, kterých bylo údajně 1215, vybrala místo na vrchu Dobrošov při levé straně silnice asi 150 m před
Jiráskovou chatou. Za 427 Kč vybraných
ve veřejné sbírce koupila od obce Dobrošov pozemek a dále nechala vypracovat
projekt od renomovaného architekta Bohumila Kuchaře z Náchoda. Slavnostní položení základního kamene k pomníku se
uskutečnilo 30. září 1928. Akce byla zahájena v 10.30 hod. táborem lidu na náchodském náměstí, odpoledne se za deštivého
počasí vydal průvod přes město až k Jiráskově chatě na Dobrošově, nedaleko níž
byl základní kámen položen. Slavnosti se
zúčastnili představitelé okresních úřadů,
náchodské městské rady včetně starosty
Moravce, hasičů, turistů a Sokola. Hlavní projev přednesl zástupce Československé obce sokolské z Prahy, následoval slib
střelců, četl se pozdravný dopis spisovatele Aloise Jiráska a byla provolána hesla. Slavnost zakončil koncert v Jiráskově
chatě a věneček ve vysokovském hostinci. V prvním roce bylo na stavbu pomníku vynaloženo 27.000 Kč, práce však pokračovaly pomalu pro nedostatek financí.
Pomník proto musel být oproti původnímu projektu snížen a zjednodušen. Práce za více než 40.000 Kč se tak protáhly
až do roku 1932, kdy v neděli 8. srpna byl
pomník střelci z Náchoda slavnostně odhalen. Také tuto slavnost ovlivnil déšť.
Průvod s kapelou stoupal za stálého deště z města přes osadu Amerika na Dobrošov a skryl se v místnostech Jiráskovy
chaty. Tam čekal již obecní výbor z Dobrošova, hasiči, sokolové a zástupci spolků.
Slavnost zahájil předseda Československé
obce střelecké z Náchoda, uvítal přítomné
hosty a předal slovo plukovníkovi Eimovi
z Vysokého Mýta a štábnímu kapitánovi
Burešovi z Hradce Králové, kteří nabádali ke svornosti všech složek národa a zdůraznili význam legionářů ve světové válce. Poté vyšel celý průvod z chaty, pomník
byl odhalen a slavnost ukončily hymny.
Pomník má podobu mohutného obelisku ze světlého pískovce, který korunuje plochou mohylu ze štípaných kamenů
a araukaritů ohraničenou 1,5–2,5 m vysokou obezdívkou z lomového kamene
se schodištěm a deskou s nápisem OBĚTEM SVĚTOVÉ VÁLKY 1914–1919. Na po-

vrchu mohyly jsou umístěny opracované
kameny s vytesanými názvy organizací,
které přispěly na stavbu pomníku. Pod
vrcholem obelisku na čelní straně je reliéfně vytesán malý československý státní znak, pod ním jsou letopočty: 1914
– 1919, níže pak po 2. světové válce dodatečně vytesaná data: 1939–1945. Pod letopočty je umístěn reliéfní nápis: PADLÝM
VOJÍNŮM / VE SVĚTOVÉ VÁLCE / Z JIRÁSKOVA KRAJE. Na zadní straně obelisku je
další reliéfní nápis: ZBUDOVALA / ZA PŘISPĚNÍ VEŘEJNOSTI / ČS. OBEC STŘELECKÁ / JEDNOTA NÁCHOD. Obelisk spočívá
na odstupňovaném soklu opatřeném čtyřmi opěráky, které původně nesly názvy
bojišť československých legií. Ze zachovaných fotografií jsou známy pouze dva nápisy: na levé straně DOSS ALTO (v Itálii),
vzadu TERRON (ve Francii). Za 2. světové
války byly na příkaz německých okupantů tyto nápisy jako závadné odstraněny.
Od roku 2001 se každoročně u pomníku
koná 11. listopadu pietní slavnost u příležitosti Dne veteránů.
Přes dílčí konzervace pomník, a především obezdění kamenné mohyly značně zchátralo. K napravení tohoto stavu
byla z iniciativy městského úřadu připravena kompletní oprava celého pomníku.
Do majetku města byl získán pozemek,
byly připraveny podklady a podána žádost o dotaci, realizace opravy je předpokládána v příštím roce. Již v letošním
roce bychom rádi alespoň upravili okolí
pomníku, a to nejen odstraněním značně proschlých nebezpečných bříz a jeřábů, ale především výsadbou nových stromů. Odstranění dřevin bude provedeno
do konce měsíce března a výsadby stromů plánujeme realizovat v měsíci dubnu
a květnu 2022, aby bylo možné obnovit
pomník v původní podobě, je třeba zjistit
chybějící dva názvy bojišť na opěrácích.
Vzhledem ke kontextu můžeme předpokládat, že zde byl uveden ukrajinský Zborov, čtvrtý název je zcela neznámý. Proto prosíme o pomoc veřejnost. Vlastníte
někdo fotografii nebo dokument, který
by zachycoval čelní a pravou stranu dobrošovského pomníku s hledanými názvy
bojišť československých legií? Pokud ano,
sdělte tuto skutečnost na mailovou adresu: podatelna@mestonachod.cz nebo telefonní číslo 491 405 111.    Mgr. Jan Čížek
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Dobrošovská pevnost známá i neznámá
Sama pevnost je samozřejmě známá velmi dobře a početné
návštěvníky přitahuje už drahnou řadu let. Že je současně národní kulturní památkou, už je známo méně, že v ní existuje
jedno z nejvýznamnějších zimovišť netopýrů v naší republice,
se už tak moc neví, a že je kvůli němu dokonce zařazena mezi
evropsky významné lokality z pohledu ochrany přírody, už zná
jen málokdo.
Dobrošovské zimoviště letounů (vrápenců a netopýrů) je známé téměř 60 let. První informace odtud pocházejí z roku 1965,
první systematické sčítání v celém dostupném podzemí proběhlo v únoru 1981 a od té doby se tu netopýři počítají již pravidelně každým rokem. A zaznamenaný dlouhodobý trend je více
než potěšitelný – v roce 1981 bylo nalezeno 34 zimujících exemplářů, v zimě 1988 byla dosažena první stovka, o 15 let později druhá, dalších deset let stačilo, aby se počty přehouply přes
hodnotu 500, a v letošním lednu bylo zjištěno už 904 vrápenců a netopýrů!
Ještě do poloviny 90. let minulého století se dalo v podzemí objevit až 10 zimujících druhů (jeden vrápenec a devět netopýrů).
Následné „zateplování“ pevnosti a uzavření některých vletových
otvorů však nasměrovalo chladnomilné druhy netopýrů na jiná
zimoviště, takže v posledních letech tu nalézáme standardních
šest druhů. Plných 99 % z nich tvoří teplomilnější zástupci – vrápenec malý, netopýr velký a netopýr brvitý (pro něj byl Dobrošov
vůbec prvním pravidelným zimovištěm ve východních Čechách
– ze dvou kusů v roce 1983 vystoupal až na letošních 424 jedinců). Všechny tři navíc patří mezi kriticky ohrožené druhy, do nejvyšší kategorie jejich ochrany u nás. Spolu s vysokou početností
je oněch 99 % jednou z výjimečností zdejší lokality.
Netopýří společenstvo dobrošovské pevnosti je plně srovnatelné se zimovišti v jihomoravských jeskynních systémech. Tady
tkví jeho další výjimečnost. V ostatních zimovištích našich pohraničních hor (třeba hned v nedalekém Sněžném v Orlických
horách) totiž převažují chladnomilné druhy netopýrů a téměř
scházejí zimující vrápenci.

Kde mají letouni, zimující na Dobrošově, své letní úkryty a rozmnožovací kolonie (s oblibou využívají půdy kostelů nebo větších
budov), nevíme. Mohou sem zaletovat z nejbližších velkých měst
– Náchoda, Nového Města nad Metují či České Skalice, nebo z menších sídel mezi nimi. Vyloučit však nelze ani přelety z letních lokalit v sousedním Polsku. Tomu by nasvědčoval letní nález netopýra
velkého severně od Wroclawi (vzdušnou čarou asi 140 km daleko)
po šesti měsících od jeho okroužkování na Dobrošově.
Díky kroužkování netopýrů v minulosti (dnes se již nekroužkují, aby nebyli nijak rušeni) víme i o jejich přesunech mezi zimovišti. Četnější jsou nálezy dobrošovských netopýrů na zimovišti
ve Sněžném (zhruba 8 km daleko), zjištěn byl i přesun netopýra
brvitého mezi dobrošovskou a josefovskou pevností (asi 20 km).
Z Josefova se na Dobrošov přestěhoval hned následující zimu
a tady už je pravidelně kontrolován posledních 10 let.
Dokladem dlouhověkosti letounů jsou opakované kontroly
kroužkovaných jedinců – nejstarší netopýr brvitý na Dobrošově byl nalezen po 22 letech, několik dalších po 18–21 letech
od okroužkování, nejstarší netopýr velký byl kontrolován po
18 letech.
Na dobrošovské pevnosti je povzbuzující, že se zde daří sladit na první pohled protichůdné požadavky památkové péče
a ochrany přírody, usilující současně o zachování kulturních
i přírodních hodnot zdejšího podzemí. Oboustranně akceptovaná „pravidla hry“ tak umožňují návštěvnické využívání pevnosti i další, doufejme, že dlouhodobou existenci zdejšího unikátního zimoviště netopýrů. Letouni, skupina velmi konzervativních
živočichů vracejících se do stále stejných letních úkrytů i tradičních zimovišť desítky let po sobě a současně velmi citlivá na jakékoliv rušení v těchto místech, si to určitě zaslouží.
Vysvětlující poznámka na závěr: Většinou vše, co nám v letní
noci létá nad hlavou, nazýváme netopýrem. Pravda je to ale jen
částečná. Všichni naši létající savci souhrnně patří mezi letouny.
A teprve pod tímto odborným názvem se skrývají dvě vývojově
i morfologicky odlišné skupiny – vrápenci a netopýři.  Jiří Flousek

Zimující vrápenci malí se balí do svých létacích blan, takže
připomínají malé hruštičky. Na Dobrošově se zavěšují i na
nezvyklé struktury, tady na rezavý drát. Foto Tomáš Janata

Trs šesti zimujících netopýrů brvitých, dva z nich jsou
kroužkovaní. Foto Petr Šrámek
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workshop pro pečující

Krizové situace při péči
Jaké mohou nastat krizové situace při péči o člověka s demencí,
nebo při péči o člověka s postižením, nebo o umírajícího člověka?
Jak se vyrovnat se stresem při péči? Jak stresu předcházet?
Jak pečovat o sebe, v rámci možností, které jako pečující mám?

pondělí 14.března 2022, od 16:30 do 18:45 h.

v Náchodě

(ve Stacionáři Cesta Náchod, Na Vyšehradě 67)
Workshop je zdarma. Je pro ty, kteří pečují částečně nebo zcela o své blízké doma,
o seniora, o duševně či zdravotně znevýhodněného člověka, nebo o dítě,
které potřebuje domácí péči.
Lektor: Mia Magenheimová (lektor seberozvoje a poradce pro pečující)

Více informací a REGISTRACE: tel. 704

607 850

e-mail: kralovehradecky@pecujdoma.cz
Potvrzení přihlášky je nutné do 9.března 2022.

Tato aktivita je součástí projektu Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji VII
Reg č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0015987
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INZERCE, TÁBORY

BAVÍME SE SPORTEM
11.-15.7.
18.-22.7.
25.-29.7.

1.-5.8.
8.-12.8.
15.-19.8.

CENA 1700 Kč

Přihláška

Náchod - ZŠ Plhov

TERMÍNY TÁBORA

2022

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

Tábor je určen pro děti od 4 do 12 let
SPORT | KAMARÁDI | ZÁBAVA | VÝLETY | HRY | SOUTĚŽE
Přihlášky: https://bavimesesportem.webooker.eu/Courses?semesterID=10670

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC

MĚSTO DOBRUŠKA

MĚSTO BROUMOV

MĚSTO NÁCHOD

MĚSTO ČESKÁ SKALICE

Přední výrobce kvalitních regálových systémů v Říkově
u České Skalice přijme nové kolegy na pozici:

Operátor strojírenské výroby
• mzda 27.500,- až 37.900,- Kč
• 25 dní dovolené
• nástup možný ihned
Našim spolupracovníkům nabízíme:
• stabilní zázemí nadnárodní společnosti
• příjemné pracovní prostředí s možností pracovního růstu
• pravidelnou valorizaci mezd





+420 491 401 211



Gondella CZ s.r.o.

jobs@gondella.cz

Říkov 266

www.gondella.com

552 03 Česká Skalice

AMAG, MUZEUM

BŘEZEN

Za malíři do Vesmíru
AMAG (Atelier malířů a grafiků)
A zase jsme si udělali radost...

úspěchem našich zástupců spolku Amag ve 13. ročníku výtvarné soutěže Naše Galerie s tématem Malé věci, velké věci.
Soutěž pořádala Galerie výtvarného umění v Náchodě a vystavené práce bylo možné zhlédnout ve dnech 22. 1. – 20. 2. 2022.
Vyhlášení výsledků soutěže proběhlo při vernisáži 21. 1. 2022.
Dle vydaného katalogu se zúčastnilo 156 soutěžících a bylo přihlášeno 201 prací. Mezi jinými byli ocenění i členové spolku
Amag.
V kategorii Kresba, grafika, koláž obsadil 2. místo Martin Hůlek
z Náchoda s prací na papíře s názvem Molekuly štěstí, když potkáš louži. Na 3. místě se umístil Petr Vlček z České Skalice s grafickým listem čárkového leptu s akvatintou a souborem devíti
formátů s názvem Železniční most.
Výtvarné soutěže se zúčastnili také další výtvarníci našeho Spolku v kategorii Malba, grafika a fotografie.

Z MUZEJNÍHO DEPOZITÁŘE

Byli to Eva Jirásková, Hana Koblížková Šálová, Natália Mertlíková, Kateřina Šotolová a Jiří Spíšek. Je to vzorná reprezentace oceněných, ale i zúčastněných tvůrců patřících do našeho společenství.
Děkuji a blahopřeji – Milan Jícha
Z aktuální ateliérové tvorby je na fotografii ukázka našich grafických prací vytvářených v závěru minulého roku, kterou jsme
instalovali v naší ateliérové AMAG Galerii. Výstava nese název
Grafika 21 a vystavuje zde 16 členů našeho spolku.
Na druhém snímku je ukázka, jak v ateliéru letos na přelomu
ledna a února naši členové zpracovávají vyhlášené téma indiánská kultura.
Jiří Spíšek (fota a text)

Psací stroj MERZ – Universal

Na začátku tohoto roku Muzeum Náchodska získalo psací stroj značky Merz – Universal. Nový přírůstek byl zařazen
do kulturně-historické sbírky, konkrétně do fondu psacích a kancelářských potřeb. V pořadí již čtyřicátý
devátý psací stroj ve sbírkách muzea
je zajímavý především svou historií.
První zpráva o jakémsi mechanickém psacím stroji pochází již z roku
1714 – jeho podoba se však nedochovala. V 70. letech 19. století začal jeden americký podnik na výrobu zbraní vyrábět první psací stroje,
které po několika letech zdokonalování již obsahovaly přeřaďovač "shift"
pro možnost psaní velkých a malých
písmen pomocí totožných kláves. Byl
to tzv. Typewriter. Postupným vylepšováním si psací stroje získaly oblibu, jelikož lidé zjistili, že usnadňují práci. Výroba přenosných psacích
strojů Merz-Universal začala již
roku 1926 v závodu Mertz-Werke
ve Frankfurtu nad Mohanem. Tento konkrétní exemplář ale pochází až z roku 1930. Pro nás je však

zajímavé, že stroj má vztah k Náchodu. Psací stroj do muzea darovala Květoslava Rotterová z Náchoda. Stroj patřil její babičce
a dědečkovi, Marii Rotterové a Romanu Rotterovi. Ti bydleli na náměstí v Náchodě v horním patře
budovy čp. 68. Dnes se zde nachází
Café bar U Lípy. V dolním patře bývala galerie výtvarného umění, kde
se vystavovaly obrazy. Paní Rotterová vzpomíná, jak babička ráda sedávala u okna, pozorovala dění na náchodském náměstí a psala na stroji.
Psací stroj využíval i dědeček, který
byl povoláním truhlář.
Psací stroj později skončil uložen
u vnučky, která žila ve Slunečné ulici
v Náchodě. Když ho vnučka darovala
do muzea, psací stroj se po letech vrátil zpátky na náchodské náměstí, byť
do jiné budovy. Dnes je uložen v depozitáři muzea ve staré radnici čp. 1, kde
čeká na badatele, či vystavení na některé z tematických výstav Muzea
Náchodska.
Mgr. Eliška Borůvková
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Bývalé umělecké ateliéry poskytnou úlevu těžce nemocným lidem
V pátek 11. 2. 2022 proběhlo v Červeném Kostelci slavnostní
otevření centra zdravotnických služeb Oblastní charity Červený Kostelec. Mobilní hospic Anežky České, Ambulance paliativní péče a další služby, které poskytují pomoc stovkám pacientů
ročně v jejich domácnostech, dostanou nové zázemí. Stane se
tak po více než devíti letech hledání řešení pro malé prostory
sloužící službám od roku 2010, které pro soustavné navyšování počtu pacientů využívajících domácí péče přestávaly být vyhovující. Rekonstrukci bývalých sochařských ateliérů umožnila
dotace Královéhradeckého kraje, financování stavby však podpořila řada firem i jednotlivců. Pro slavnostní otevření Centra
denních a terénních služeb sv. P. Pia byl symbolicky zvolen den,
který připadá na Světový den nemocných a jeho provoz začne
od 1. března 2022.
Význam Světového dne nemocných připomněl během slavnostní mše v Červeném Kostelci pomocný královéhradecký biskup Josef Kajnek. Slaví se na památku tzv. lurdského zázraku, kdy se před 164 lety zjevila Panna Marie v Lurdech. Později
v blízké jeskyni vytryskl ze skály pramen a do Lurd začalo jezdit velké množství poutníků a nemocných.
„Za celé dějiny Lurd tam byla uzdravena necelá stovka lidí, ale úlevu, posilu a vyrovnání se s nemocí tam získalo ohromné množství
nemocných. Kdo zažil pár dní v Lurdech, dáte mi za pravdu, že nemocný tam má přednost přede všemi,“ pronesl ve své úvodní řeči
biskup Kajnek. Shrnul tak zároveň i principy hospicové péče, která umírajícím pacientům poskytuje individuální přístup a úlevu od projevů nemoci.
„My se také dostáváme k nemocným a jejich příbuzným, kteří jsou
zcela zdevastovaní situací, ve které se nachází. Zdravotně, duševně

i duchovně. A my jim chceme podat pomocnou ruku a říct: Nebojte se! Tu vaši situaci zvládneme. Neumíme všechno, ale ze všech sil
se vám budeme snažit pomoct,“ popsal činnost mobilního hospice primář Hospice Anežky České MUDr. Jan Král během své prezentace o službách, které se v novém centru budou poskytovat.
„Za nové zázemí jsem moc ráda. Myslím, že čas už dospěl k tomu,
abychom měli větší zázemí, abychom tam už nebyli v těch krabicích
a věcech, co padají na hlavu. Toho si nesmírně vážím a myslím, že
nás k tomu dovedli i pacienti, protože ta práce, kterou děláme, není,
jak by někdo řekl – vyčerpávající, náročná – taková ona skutečně
je, to je pravda. Ale na druhou stranu nám ta práce dává obohacení
a když ji děláme dobře, máme dobrý pocit na duši, a to nás žene dál,“
řekla k novému zázemí vrchní sestra Mobilního hospice Anežky České, Iva Valerová.
Miroslav Wajsar, ředitel Oblastní charity dodal: „Děkujeme
všem, kteří tuto stavbu pomáhali zrealizovat. Rekonstrukce probíhala ve spolupráci s Královéhradeckým krajem, na jejím dokončení
se pak finančně podílelo velké množství dárců, partnerů z řad firem,
nadací. Ani samotná každodenní činnost charity by však bez dárců nebyla možná a jsme velice vděční, že nás tato podpora po dobu
naší činnosti provází.“
Následovalo přestřihnutí pásky a požehnání nových prostor
centra, včetně malé domácí kaple Neposkvrněného Srdce Panny
Marie. Po nastěhování všech služeb začne provoz od 1. března.
Součástí programu bylo i poklepání na základní kámen další etapy ve výstavbě centra. Tou je vybudování chráněného bydlení, sociální služby, která doposud v Červeném Kostelci a okolí chyběla. Po dokončení třetí etapy na konci roku 2022 vznikne
areál vzájemně propojených sociálních a zdravotnických služeb.
Jan Kordina
Změny kontaktních údajů na služby
V souvislosti s otevřením Centra denních a terénních služeb
sv. P. Pia se od 1. března 2022 mění adresa Mobilního hospice
Anežky České, Charitní ošetřovatelské služby Červený Kostelec
a Ambulance paliativní péče.
Novou adresou je: Koubovka 587, Červený Kostelec 549 41
Ostatní kontaktní údaje, telefonní čísla a emailové adresy zůstávají u mobilního hospice a ošetřovatelské služby stejné – kontakty lze najít na našich webových stránkách:
mobilni.hospic.cz ; osetrovatelky.ochck.cz
V Ambulanci paliativní péče dochází ke změně telefonního čísla. Nové číslo je 491 610 432. Ordinační hodiny zůstávají beze
změn. Vstup do ordinace v novém centru je zevnitř areálu, prostřední vchod.

Občanská poradna je tu pro vás i v roce 2022
Poskytujeme odborné sociální poradenství lidem, kteří se ocitli v tíživé životní a sociální situaci, nebo jim tato situace hrozí. Jedná se především o problémy s dluhy (exekuce, oddlužení
– sepisujeme návrhy na povolení oddlužení), se zaměstnavatelem, rozvodem vč. výživného, spory s pronajímatelem, problémy týkající se spotřebitelství (reklamace, odstoupení od
smlouvy, prodejní podvody), dědictví. Můžete se na nás obrátit i v případě, pokud potřebujete poradit v oblasti trestního řízení, náhrady škody aj. Našim klientům pomáháme získat potřebné informace a dovednosti pro dosažení jejich práv.
Nejsme advokátní poradnou, nepracují u nás advokáti, nemůžeme vás zastupovat u soudu, ani vám sepisovat listiny, smlouvy, odvolání. Poskytneme vám právní radu, informaci a podpoříme vás při sepsání návrhů, žalob apod.
Kontaktovat nás můžete na tel. 734 370 960 nebo e-mailem
na opnachod@ops.cz.
Poradenství je poskytováno bezplatně. Poradna sídlí v ulici
Weyrova 3 (vedle restaurace Slovan), v prvním patře. Pro zkvalitnění služby využíváme objednávkový systém.

Provozní hodiny poradny: Po 9–18 h; Út, St 9–15 h; Čt 9–17
(polední přestávka 12–12,30 h).
Aktuální informace o provozu poradny jsou dostupné na
www.ops.cz.  Za Občanskou poradnu Náchod Mgr. Lenka Sedlářová

SOCIÁLNÍ SLUŽBY
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TÍSŇOVÁ PÉČE (Život Hradec Králové, o.p.s.) Rodina v nouzi volá
Služba Tísňové péče je terénní sociál- SOS Triangl

ní služba, která zvyšuje bezpečnost života
seniorů a osob se zdravotním postižením
na území města Náchod a jeho okolí. Je určena především občanům, kteří zůstávají
trvale doma, ale i těm, kteří jsou aktivní
a chodí si sami ven.
Tísňová péče je tu proto, aby zajistila
všem svým uživatelům bezpečí a jistotu při každodenním životě. Pomáháme tak žít i ve vysokém věku plnohodnotně a beze
strachu. Rodinám našich uživatelů ulehčujeme péči o jejich blízké a dodáváme jim pocit jistoty, bezpečí a klidu, když nemohou
se svým příbuzným být v neustálém kontaktu.
Dokážeme zajistit či zprostředkovat neodkladnou pomoc
všem, kteří se náhle ocitli v tísňové situaci nebo jsou ohroženi
na životě, a to skrze své vlastní zaměstnance „pohotovostní pracovníky“ či složky Integrovaného záchranného systému (IZS).
Jednoduchým stisknutím tlačítka (doma či venku) si uživatelé
této služby kdykoliv přivolají pomoc. Služba Tísňové péče funguje 24 hod denně / 7 dní v týdnu.
Pomáháme při pádech, při náhlém zhoršení zdravotního stavu, v případech kdy se uživatel nemůže dovolat pomoci v blízkém okolí, v případech, kdy uživateli hrozí ohrožení na životě či
majetku a při různých krizových situacích živelného charakteru.
V případě zájmu či více informací – kontaktujte sociální pracovnici tísňové péče tel.: 601 529 244 nebo vedoucí tísňové péče
tel.: 733 735 734.
Další informace najdete na webu: www.zivothk.cz.

Centrum pro integraci osob
se zdravotním postižením
Královéhradeckého kraje, o.p.s., regionální pracoviště NÁCHOD
Harmonie 2 – Náchod, ul. Rybářská č.p. 1819, přízemí – č. dv. 104
547 01 NÁCHOD, DIČ: CZ26594145 tel.: 491 426 027, 606 754 725
e-mail: nachod@czphk.cz
nabízíme:
– služby sociálního poradenství pro osoby se zdravotním postižením, (např. příspěvky na péči, průkazy TP, ZTP, ZTP/P + mobilita, poradenství ohledně příspěvků úřadu práce, okresní správy
sociálního zabezpečení-důchody apod.)
– zapůjčení rehabilitačních a kompenzačních pomůcek,
– nabízíme euroklíče pro držitele průkazů TP, ZTP, ZTP/P a pro
ostatní zdravotně postižené osoby bez průkazu, které zajišťují
rychlou dostupnost veřejných sociálních a technických kompenzačních zařízení (např. výtahů, schodišťových plošin, WC apod.)
– nabízíme karty I.C.E. – seniorské obálky, které slouží k informaci v situaci tísně a ohrožení zdraví a života pro lékaře RZP
Půjčovna kompenzačních a rehabilitačních pomůcek:
mechanické vozíky, sedačky do vany, chodítka – podkova, čtyřkolové chodítko s vysokou oporou, klozetové vozíky, nájezdové
rampy, podpěra přenosná k WC, francouzské a podpažní berle,
berle předloketní vícebodové, antidekubitní matrace s kompresorem, trojkolo, elektrické polohovací postele s matrací, rotoped,
zvedák do vany, schodolez, koncentrátor kyslíku (CIOZP Hradec
Králové) apod.
NÁVŠTĚVNÍ HODINY:
Pondělí 8–12 hodin
Úterý 8–12

Středa 12–16
Čtvrtek 8–12
Pátek
8–12

www.mestonachod.cz

SAS neboli hovorově „saska“ je zkratka pro sociálně-aktivizační službu. Jedná se o sociální službu, která podle svého
zaměření pomáhá buď seniorům, nebo rodinám s dětmi. Nejčastěji je služba poskytována prostřednictvím neziskových organizací a vždy se musí řídit zákonem o sociálních službách.
Rodinám s dětmi v Náchodě a celém jejím správním území poskytuje podporu již mnoho let „saska“ Triangl.
Triangl je jedno ze středisek neziskové organizace Salinger,
z.s., která v letošním roce oslaví 25 let své existence. „Na Triangl se mohou obrátit rodiny s dětmi ve věku 0–18 let, pokud jsou v náročné životní situaci, která ohrožuje dítě, a rodina si se situací neví
rady“, říká Mgr. Petra Kalmusová, vedoucí služby. Nejčastěji jde
o situace spojené se ztrátou bydlení, nedostatkem financí (není
na jídlo, oblečení, pomůcky do školy), výchovou a péčí o děti (děti
jsou „zlobivé“, nemají lékaře, nechodí do školy). „Všechny služby poskytujeme našim klientům zcela zdarma a zpravidla u nich
doma,“ přibližuje průběh služby Mgr. Petra Kalmusová a pokračuje: „na předem ohlášené schůzky jezdíme do rodin dle dohody většinou 1x týdně na 1 hodinu.“ Každá rodina má svoji sociální pracovnici, která společně s rodiči i dětmi hledá řešení jejich situace.
S rodinou si hodně povídá. Zjišťuje nejen, co se nedaří, ale hlavně, co rodičům a dětem funguje, v čem jsou dobří. Protože stavět se dá právě na tom, co nám jde. Sociální pracovnice Trianglu také může rodinu doprovázet na jednání s úřady, do škol,
k lékařům apod.
Triangl za 10 let poskytl na Náchodsku podporu 330 klientům, z toho 176 dětem. Služba neumí zázraky, nemůže sama sehnat nový dům, najít dobrou práci, „opravit“ zlobivé děti. Může
ale podporovat rodinu v tom, aby našla cestu ze své nepříznivé situace, aby dětem i rodičům bylo dobře, měli pěkné vztahy.
„Cílem Trianglu je pomoci rodinám vytvořit stabilní a bezpečný domov pro jejich děti,“ shrnuje hlavní poslání služby její vedoucí.
Autorka: Mgr. Petra Kalmusová, vedoucí služby Triangl.
Salinger, z.s., www.salinger.cz
Sociální služba Triangl je poskytována za finanční podpory MPSV,
Královéhradeckého kraje a města Náchod. Děkujeme.

Město Náchod

nabízí volný nebytový prostor
(dříve restaurace U Stříbrného potoka) určený k nájmu
v ul. Českoskalická, čp. 1,
prostor v přízemí o rozloze 97,38 m2
Možné využití:
kancelář, ateliér, prodejna, klubovna, restaurace.
Výše nájmu: dle způsobu využití.
Prohlídku prostor lze domluvit na telefonu
Správy budov Náchod s.r.o., Českoskalická čp. 105,
tel. č. 491 426 978, 773 761 161 – J. Brát.
Písemnou žádost o nájem adresujte na MěÚ Náchod,
odbor správy majetku a financování,
Masarykovo nám. čp. 40, Náchod.

Informace na tel. 491 405 247 – K. Kudláč nebo
e-mail: k.kudlac@mestonachod.cz
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ŠKOLSKÉ ZAŘÍZENÍ, JIRÁSKOVO DIVADLO

Letos slavíme 200 let divadla v Hronově!
Jak je všeobecně známo, jediným zdrojem pro stanovení počátku hronovského ochotnického divadla byla až poměrně donedávna Jiráskova románová kronika U nás. Autor v jejím II. díle
obsáhle, detailně a barvitě vylíčil první divadelní představení
v Hronově neboli v Padolí, jeho přípravy a následky.
Podle ní se v roce 1823 z Prahy, kde se vyučil hodinářem a zároveň si zamiloval divadlo, vrací do rodného městečka Antonín
Kalina-Knahl. Po čase shromáždí kolem sebe divadelní nadšence, rozepisuje role a u Kalinů se konají první zkoušky. Na první postní neděli 3. března 1827 ve staré roubené škole, dnes již
neexistujícím stavení pod farou, na provizorním jevišti z prken
a škamen provedou ochotníci první divadelní představení – Berounské koláče od Jana Nepomuka Štěpánka. V městečku mělo
divadlo velký ohlas, také herci chtěli ve své činnosti pokračovat.
Ale jelikož se hrálo bez povolení vrchnostenského úřadu, následoval zákaz dalších představení. Písemná žádost, podaná na náchodský zámek na podzim téhož roku, zůstala bez odpovědi.
Další představení, které je již jednoznačně doloženo i písemnými prameny, se konalo až o 20 let později, v roce 1847. Historicky však chyběly písemné doklady. Jiráskovu románovou kroniku
totiž nelze považovat za historický pramen, sám autor byl odkázán pouze na ústní tradici.
Vzhledem k tomu se stalo pro historii hronovského divadla významným a zásadním zjištění, že písemné doklady k začátkům
působení ochotníků v Hronově přece jen existují, a to dokonce již
k roku 1822! Objevila je archivářka a historička Mgr. Lydia Baš-

Školské zařízení

pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Královéhradeckého kraje
Vzdělávací programy připravované pracovištěm v Náchodě
Smiřických 1237, Náchod) realizace programů
– SPŠS-OA, Pražská 931/ MC Hopsáček, Zelená 157/E)
Kontakt: Mgr. Markéta Mrázková, 722 569 515,
email: mrazkova@cvkhk.cz, web: www.cvkhk.cz
Březen 2022
Kouzelné tvoření ze dřeva
4. 3. 2022, 13.00–17.00 hodin / lektor: Mgr. Jan Helis
Pěvecká průprava dětí			 
8. 3. 2022, 13.30–17.30 hodin / lektor: 	Dana Roušarová	 
Zásobník aktivit pro výuku cizího jazyka
9. 3. 2022, 9.00–15.30 hodin / lektor: Mgr. Lukáš Heřman
Metody práce s dětmi s poruchou autistického spektra	 
11. 3. 2022, 9.00–15.30 hodin / lektor: Mgr. Petra Hrdinová
Reliéf České republiky se zaměřením na místní region
– webinář
		 
14. 3. 2022 9.00–12.30 lektor: doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D.
Česká společnost po roce 1990
– inspirace k výuce soudobých dějin (v Hradci Králové)
15. 3. 2022, 9.00–15.30 hodin / lektor: Mgr. Milan Hes, Ph.D.

tecká ve Státním oblastním archivu v Zámrsku. Jedná se o koncept dopisu, datovaný 26. 3. 1822, jehož originál byl odeslán
krajskému úřadu do Hradce Králové. Tímto průvodním dopisem
náchodský vrchnostenský úřad oznamuje, že mu byla doručena žádost obyvatel městečka Hronova (žádost se bohužel nedochovala) o povolení sehrát několik malých českých divadelních
představení ve prospěch chudé školní mládeže. Náchodský úřad
tuto žádost podpořil a doporučil ke kladnému vyřízení. Dochoval se dokonce i originál odpovědi krajského úřadu z 10. 4. 1822,
stručné a zamítavé. Důvodem zamítnutí žádosti bylo přesvědčení zemských úředníků, že „lidé, kteří se zabývají hraním komedií,
jsou odváděni od své práce v úřadech, v řemeslu nebo od domácích
prací“. A i když se vynořuje řada ještě nezodpovězených otázek,
například kdo tuto ochotnickou činnost inicioval, jaký byl repertoár, kdo hrál a kde se hrálo, historicky prokázaným faktem
je činnost hronovských ochotníků již v roce 1822. To znamená, že si právě letos připomínáme rovných 200 let od počátků
ochotnického divadla v Hronově a 195 let od prvního zaznamenaného představení!
Taková divadelní tradice by si nepochybně zasloužila pořádnou oslavu. Ostatně její „předpremiérou“ byla členy hronovského divadelního souboru v prostorách Jiráskova divadla před pěti
lety realizovaná výstava, věnovaná historii a současnosti hronovského amatérského divadla. Diváky tehdy 26. března 2017
za doprovodu divadelní kapely touto výstavou provázely oživlé
postavy z Jiráskových divadelních her. Zlatým hřebem oslav se
staly ukázky z legendárního prvního představení Berounských
koláčů, a to i s ochutnávkou skutečných voňavých koláčků. Celá
oslava byla zakončena slavnostním představením Jiráskovy Vojnarky.
Je však třeba si přiznat, že současná situace není bohužel velkým akcím nakloněna. Ač nám to je líto, letošní oslavy tak významného výročí budou muset být koncipovány skromněji. Budou rozloženy do celého letošního i příštího roku a budou mít
spíše komornější charakter. S konkrétními akcemi budeme veřejnost seznamovat průběžně. Věřte nám, že bychom sebe i vás,
naše věrné diváky, chtěli alespoň na chvíli „hraním odvést od práce v úřadech, v řemeslu nebo od domácích prací“. Vždyť láska k divadlu do Hronova vždycky patřila a patřit bude!
Divadelní soubor Jiráskova divadla Hronov
Práce s loutkou ve vzdělávacím procesu 		 
18. 3. 2022, 9.00–13.00 hodin / lektor: Mgr. Zdeněk Petržela
Jak učit žáky mluvit v angličtině s jistotou
21. 3. 2022, 10.30–16.00 hodin / lektor: Mgr. Marek Vít
a Mgr. Helena Zítková, Ph.D.
Jak na dílničku s Montessori pomůckami v MŠ
(Rychnov nad Kněžnou)
22. 3. 2022, 9.00–13.00 hodin / lektor: Daniela Zelenková
Pelmel pro výchovné poradce
23. 3. 2022, 13.00–17.00 hodin / lektor: Mgr. Libuše Třískalová
Veřejné zakázky s důrazem na zakázky menšího rozsahu
– webinář	 
24. 3. 2022, 9.00–12.30 hodin / lektor: Mgr. et Mgr. Hana Vránová
Zprostředkované učení pro cizince a autisty
(Rychnov nad Kněžnou)	 
25. 3. 2022, 9.00–15.30 hodin / lektor: Mgr. Petra Dočkalová
Moderní české dějiny atraktivně
28. 3. 2022, 9.00–15.30 hodin / lektor: Mgr. Michal Bureš
Informatorium školy mateřské aneb Na charakteru záleží
29. 3. 2022, 9.00–13.00 hodin / lektor: doc. PhDr. Jan Hábl, Ph.D.
Kooperativní a párové učení
30. 3. 2022, 9.00–14.30 hodin / lektor: Mgr. Lukáš Heřman
Google Classroom – nástroj pro výuku na dálku
pro mírně pokročilé
31. 3. 2022, 9.00–14.00 hodin / lektor: Mgr. Martin Kaliba, Ph.D.

GALERIE

BŘEZEN

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.
Tragedie lesa. Václav Březina, Tereza Burdová, Michal Burget, Marek Macek, Jiří Mědílek, Lexa Peroutka a Nongkran
Panmongkol
Kurátor: David Chaloupka
Obraz Václava Březiny s námětem lesního polomu na Brance
u Náchoda slaví 120 let. Současní autoři v dialogu s ikonickým
dílem Mařákovy školy.
Předčasně zemřelý český krajinář Václav Březina (1862–1906)
patřil k prvním a zároveň nejnadanějším žákům speciální krajinářské školy prof. Julia Mařáka na pražské Akademii výtvarného umění. V letech 1899–1903 pobýval a tvořil v Náchodě.
Když 9. dubna 1902 zasáhla lokalitu Branku na okraji města
Náchoda silná bouře, která způsobila rozsáhlý polom, na základě kresebných a malířských studií vytvořil působivou monumentální olejomalbu Tragedie lesa na Brance o větrné smršti
9. 4. 1902. Ta se pak stala ozdobou náchodské Městské obrazárny i výzdobou oficiálních prostor náchodské radnice. Nyní
je toto zásadní dílo Mařákovy krajinářské školy součástí sbírek Galerie výtvarného umění v Náchodě, a ani sto dvacet let
od doby vzniku nepřestává fascinovat výrazovou silou a ekologickým ideovým přesahem. Současní autoři spjatí s regionem byli vyzváni k výtvarnému dialogu s proslulým dílem
Václava Březiny a celý projekt je zpřístupněn veřejnosti výstavou přinášející zároveň zcela současné pohledy na téma
Březinova obrazu.
Vernisáž: 4. března
Karel Beneš (1881–1941)
Kurátoři: Martin Horák (MMG Hlinsko), David Chaloupka
Krajinářská výstava umělce působícího dlouhá léta v Náchodě. Výstava je modifikovanou verzí výstavy uspořádané Městským muzeem a galerií Hlinsko.
Tvorba krajináře Karla Beneše (1881–1941) je spjata nejen
s rodným Hlinskem, Českomoravskou vrchovinou, ale také se
Slovenskem a severovýchodními Čechami, zejména Náchodskem. V Náchodě působil více než dvacet let jako středoškolský pedagog a zachytil řadu motivů například z Hronovska,
České Skalice, Nového Města nad Metují v kresbách i malbách.
Je oceňován především pro svou dlouhodobou etnograficko-výtvarnou práci při zachycení mizejících venkovských stavení i dalších prvků lidové architektury. Výstava se zaměřuje
na autorovo dílo komplexněji a vedle Beneše kreslíře-etnografa, ho představuje jako krajináře více výrazových poloh i jako
grafika, ilustrátora a tvůrce plakátů.
Vernisáž: 4. března
Pavla Byrtusová. Dneska jsem celý den plakal
Kurátorka: Martina Frydrychová
MgA. Pavla Krkošková Byrtusová (1981) žije a pracuje v Návsí
na pomezí České republiky a Slovenské republiky. Studovala
Ateliér intermediálních forem na Institutu pro umělecká studia OU v Ostravě a Ateliér fotografie na Fakultě umění a designu UJEP v Ústí nad Labem.
Věnuje se převážně kresbě, malbě, fotografii, grafice, ilustraci a psaní nebo sbírání textů. Ve své tvorbě často dokumentuje prožité situace. Silným inspiračním zdrojem je pro ni rodný region a autentické (neškolené) projevy dětí a přátel (texty,
kresby, videa, sociální sítě). Věnuje se také genderovým tématům ženství a mateřství. Pavla Krkošková Byrtusová spolu se
svým manželem Martinem Krkoškem založila grafickou dílnu
zaměřenou na sítotisk s názvem Uutěrky. V rámci dílny pracují
na různých projektech a pořádají kurzy. Pracovala na řadě projektů, například na projektu Cvrčko Stano, který se snaží přibli-

žovat současné umění dětem (komiksy, galerijní workshopy)
na němž spolupracovala s Hanou Hudcovičovou Lukšů a Martinem Krkoškem. Aktuálně pracuje v týmu nově vznikajícího
projektu DIDAWOOD, který navrhuje didaktické hračky pro
děti z odpadového materiálu firmy Kovocité.
Vernisáž: 9. března
Sobotní výtvarná dílna – Uprostřed lesa
Všimli jste si někdy, že větve stromů vytvářejí zvláštní stíny?
Navečer, když slunce zapadá, proměňují se jejich větve ve strašidelné drápy a koruny stromů se podobají záhadným bytostem. Znáte nějaké lesní strašidlo nebo tajemnou bytost?
Přijďte si do galerie vytvořit vlastní tajemnou bytost z připraveného lesního materiálu. Můžete si přinést i vlastní nasbíraný materiál z lesa.
Dílna pro rodiče s dětmi se uskuteční v sobotu 19. března
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 17. března na adrese:
ansorge@gvun.cz, nebo telefonicky 491 427 321.
Přednáška s komentovanou prohlídkou
k výstavě Karel Beneš (1881–1941)
Čtvrtek 17. 3. od 17.00 v prostorách GVUN
Pan Martin Horák představí dílo Karla Beneše v přednášce
o životě a tvorbě umělce spojené s komentovanou prohlídkou. Náchodská výstava je upravenou verzí převážně krajinářské expozice v Městském muzeu a galerii Hlinsko, pořádané na podzim roku 2021.
Přednášející: Martin Horák, ředitel MMG Hlinsko, se ve svém
bádání zaměřuje na krajinářskou tvorbu, především výtvarníků spojených s regionem Hlinecka, a tak pokračuje v dlouholeté tradici krajinářských výstav v této galerii.
Cyklus přednášek o ruském umění 18. a 19. st.
V následujících přednáškách se bude PhDr. Julie Jančárková
věnovat výtvarnému umění začátku 19. století – klasicismu,
romantismu, akademismu a biedermeieru. Probere zásadnější díla a spolu s Karlem Brjullovem navštívíme Pompeje v hrůzostrašném okamžiku zkázy.
Dílo A. Ivanova s námětem zjevení Krista stejně jako plátno
Brjullova ovlivnilo vývoj celého ruského umění. Proč? A proč
ho umělec tvořil celý život?
Co nám prozradí obrazy P. Fedotova o životě společnosti? Jaký
byl tehdejší život? A proč si například šlechtic bral neurozenou kupeckou dceru?
Na tyto otázky a řadu dalších si odpovíme každé sudé pondělí od 18.00 hodin v pokračování předchozího cyklu lekcí o ruském umění.
Přihlásit se můžete na https://zoom.us/j/97709536569 nebo živě
na facebook.com/galerienachod.
7. 3. Ruské 19. století. I.
21. 3. Ruské 19. století. II.
Více informací na www.gvun.cz nebo facebook.com/galerienachod
Prosíme všechny návštěvníky, aby dodržovali aktuálně platná hygienická opatření pro vstup do kulturního zařízení.
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SPORT

PROGRAM NA KUŽELNĚ SKK PRIMÁTOR NÁCHOD – březen 2022
1. kuželkářská liga žen: (hrací den – sobota)
19. 3. 2022 11.00 SKK Primátor Náchod – KK Slovan Rosice (mistr ČR 2021)
9. 4. 2022 11.00 SKK Primátor Náchod – KK Konstruktiva Praha
2. kuželkářská liga mužů: (hrací den – sobota)
5. 3. 2022 14.30 TJ Červený Kostelec – SKK Bohušovice
12. 3. 2022 14.30 TJ Červený Kostelec – TJ Sokol Duchcov
26. 3. 2022 14.30 TJ Červený Kostelec – TJ Slovan Karlovy Vary
3. kuželkářská liga mužů: (hrací den – sobota)
19. 3. 2022 15.00 SKK Primátor Náchod A – TJ Dynamo Liberec
9. 4. 2022 15.00 SKK Primátor Náchod A – SK Žižkov Praha
Východočeská divize: (hrací den – pátek)
4. 3. 2022 17.00 SKK Primátor Náchod B – Lokomotiva Trutnov B
18. 3. 2022 17.00 SKK Primátor Náchod B – TJ Sokol Dobruška A
25. 3. 2022 17.00 SKK Primátor Náchod B – TJ Sokol Smiřice A
8. 4. 2022 17.00 SKK Primátor Náchod B – TJ Sokol Nová Paka A
Východočeská soutěž: (hrací den – pátek)
11. 3. 2022 17.00 SKK Primátor Náchod C – SKK Primátor Náchod D
18. 3. 2022 19.00 SKK Primátor Náchod D – Sokol Smiřice B
1. 4. 2022 17.00 SKK Primátor Náchod C – TJ Třebechovice B
1. 4. 2022 19.00 SKK Primátor Náchod D – SKP Hradec Králové B
0. ročník turnaje neregistrovaných o pohár „Předsedy SKK Náchod“
Superfinále, které rozhodne mezi dvaceti družstvy o vítězi turnaje o pohár „Předsedy
SKK Náchod“, se uskuteční v neděli 20. března 2022 od 9.00 hod. Hrát se bude celý den
a vítěze budeme znát okolo 19. hodiny. Srdečně vás na toto vyvrcholení soutěže neregistrovaných kuželkářů a kuželkářek zveme. Více informací, včetně programu finálového dne, naleznete na www.kuzelky.nachod.net

Běžecký klub Náchod
na Mistrovství Evropy v týmovém krosu
Tam mezi kopci, kde ční náchodský zámek, nachází se klub místních běžců. Historie klubu je sice krátká, ale již bohatá.
Dalším valounkem do klubové kroniky se
stal mezinárodní týmový závod v Portugalsku.
Dne 6. 2. 2022 se v Oeiras, lisabonské
metropolitní oblasti, uskutečnilo Mistrovství Evropy v týmovém krosu, kde náchodský klub reprezentovali Vladislav
Dufka, Pavel Jelen a Ondřej Volák. Naši
běžci si tak mohli porovnat své síly s evropskou špičkou. Atmosféra dýchala, jak
na samotné závodníky, tak na přihlížející diváky. Běžce čekala 10 km trať, která
se skládala ze dvou 1000 m okruhů a pěti
okruhů o délce 1600 m. Slunce svítilo, vál
mírný vánek a závodníci se řadili do startovních koridorů. „Před startovním výstřelem bych slyšel spadnout i špendlík na zem,
jak pro mě svět utichl,” vypráví Vláďa. Nejen pro něj, ale pro všechny přítomné
nastalo ticho. Jen bušící srdce závodníků narušoval klid do chvíle, než se ozval
startovní výstřel. Na trať se rozběhlo 31
týmů o celkovém počtu 113 závodníků.
Běžci hnáni diváckým motorem, předváděli na náročné trati s několika stoupáními, svá životní maxima. „Od začátku závodu jsem se snažil zařadit do druhé poloviny
startovního pole. První a druhé kolo bylo bez
většího stoupání a běžel jsem okolo 65. místa. Poté se naběhlo do delších a kopcovitějších okruhů a tam jsem začal trošku ztrácet
pozice. Na větrných úsecích jsem zkoušel běžet schovaný za jiným závodníkem, kde jsem

mohl pošetřit trochu energie. Výběhy do kopců jsem zvládal dobře, ale ztrácel jsem cestou
dolů. Ve finiši už docházely síly. I tak z toho
bylo krásné 74. místo s časem 34:09 min. Trať
byla hodně náročná, byl to neskutečný zážitek a motivace do dalších závodů,“ svěřil
se nadšený Pavel, který se z našich běžců
umístil nejlépe. Ondra (86. místo) hodnotil svůj výkon takto: „Od závodu jsem moc
nečekal, protože jsem v poslední době víc jezdil na běžkách, než běhal. Ale překvapilo mě,
že jsem měl s kým běžet a poměrně dost běžců jsem nechal za sebou. Od začátku jsem šel
rozumné tempo, takže jsem většinu závodu
spíš předbíhal, což je vždycky příjemnější.“
A jak se vypořádal s tratí Vláďa? „První kilometr jsem se snažil držet na dohled za Ondrou, ale po třech kilometrech se startovní
pole natáhlo a já zůstal sám až do cíle. Nakonec jsem se umístil na 106. místě, což beru
jako skvělý úspěch. Ze závodu si odvážím
spoustu pozitivních dojmů a zkušeností,
které mě snad posunou kupředu do dalších
závodů.“ Náchodský tým nakonec skončil
na krásném 25. místě a o to veselejší nálada byla při zpáteční cestě.
Přátelský duch panoval mezi jednotlivými týmy z celé Evropy po celou dobu
konání akce. Kluci si stihli během víkendové akce prohlédnout město, zaběhat
po pláži, vykoupat v moři. To ale byla trochu otužilecká výzva. Nedělní noční cestou domů se naši běžci vrátili do svých
zaběhlých kolejí, ráno do práce. Příjemný pocit evropského formátu je jistě požene za dalšími cíli v letošní sezóně. „Bylo

Volejbal
Volejbal ve sportovní hale
Pražská 696, 547 01 Náchod
Sobota 5. 3. 2022 od 10.00
Liga kadetek SPORT KLUB Náchod
– SK VOLEJBAL Kolín
Neděle 6. 3. 2022 od 10.00
Liga juniorek SPORT KLUB Náchod
– VK ŠANOV TEPLICE

Fotbal
Program FK Náchod na březen 2022
Neděle 13. 3. ve 14.30 hodin
FK Náchod „B“ – Sobotka I. A třída mužů
v 10 a ve 12 hodin
FK Náchod U19+U17
– TJ Praga dorostenecká divize
Sobota 19. 3. v 15 hodin
FK Náchod „A“ – TJ Tochovicedivize mužů
Neděle 27. 3. v 15 hodin
FK Náchod „B“
– FK Trutnov „B“ I. A třída mužů
v 10 a ve 12 hodin
FK Náchod U19+U17
– Střešovice dorostenecká divize
Sobota 2. 4. v 16.30 hodin
FK Náchod „A“
– FK Trutnov „A“ divize mužů
Neděle 3. 4. v 10 a ve 12 hodin
FK Náchod U19+U17
– Třebeš dorostenecká divize
Utkání se hrají na stadionu v Bělovsi (tráva
nebo umělá tráva). Pro fanoušky občerstvení zajištěno. Přijďte povzbudit naše hráče.

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ
BŘEZEN 2022
 Neděle 6. 3. 2022
od 14.00 do 16.00 hod.
 Sobota 12. 3. 2022
od 14.00 do 16.00 hod.
 Neděle 13. 3. 2022
od 14.00 do 16.00 hod.
 Sobota 19. 3. 2022
od 14.00 do 16.00 hod.
 Neděle 20. 3. 2022
od 14.00 do 16.00 hod.
 Sobota 26. 3. 2022
od 14.00 do 16.00 hod.
 Neděle 27. 3. 2022
od 14.00 do 16.00 hod.

www.zimni-stadion-nachod.cz

zimni.stadion@mestonachod.cz

to moc pěkné narušení zimní přípravy, ale
teď zase zpátky do zimy,“ uzavírá Ondra
své dojmy z Mistrovství Evropy v Portugalsku.

***

KNIHOVNA, MUZEUM

BŘEZEN

MUZEUM NÁCHODSKA
v BŘEZNU 2022 v Muzeu Náchodska
Stálá expozice muzea
V březnu je otevírací doba stálé expozice Muzea Náchodska
v Broučkově domě na Masarykově náměstí čp. 18 v Náchodě
omezena. Otevřeno je pouze v pátek, sobotu a neděli od 9–12
a od 13–17 hod. Prohlídku expozice mimo tyto dny si mohou organizované výpravy objednat na tel. čísle 491 433 722 nebo na e-mailu meisnerova@muzeumnachodska.cz. Standardní provoz
bude obnoven od 1. dubna, kdy bude možné expozici navštívit
mimo pondělky celý týden.

Přednášky a besedy
Současné mayské náboženství na hranici různých světů
– středa 2. března 2022
Sezonu pravidelných muzejních sedánků zahajuje v tomto roce
beseda s Janem Kapustou ze Západočeské univerzity v Plzni, kde
působí jako odborný asistent na Katedře antropologie.
Mgr. Jan Kapusta, Ph.D. se narodil v roce 1985 v Náchodě. Vystudoval etnologii na Univerzitě Karlově v Praze. Zabývá se antropologií náboženství a etnologií mayské kultury, zvláště pak
obětními a poutními rituály, šamanismem, animismem, vztahem přírody a kultury. Podnikl několik terénních výzkumů, například do Guatemaly nebo Španělska. V poslední době se věnuje vzájemnému ovlivňování domorodých kultur světa a západní
alternativní spiritualitě. V Náchodě představí pomocí fotografií kulturu dnešních Mayů obývajících Guatemalskou vysočinu.
Důraz bude položen na různé podoby náboženství a odpovídající praxi, především poutní a obětní rituály. Pozornost bude věnována i místnímu pojetí krajiny a hor, jež jsou některými Mayi
pokládány za živé a jednající osoby.
Chcete-li se o současném mayském náboženství nebo o rituálech
dnešních domorodých kmenů dozvědět více, přijďte ve středu
2. března 2022 v 17 hodin do přednáškového sálu Muzea Náchodska v prvním patře staré radnice na Masarykově náměstí čp. 1
v Náchodě. Vstupné je dobrovolné, občerstvení bude zajištěno
a vaše názory i dotazy na dané téma jsou vítány.
Návrat vlků do naší krajiny – středa 6. dubna 2022
V rámci druhého muzejního sedánku pozvalo Muzeum Náchodska na besedu ekologa Jiřího Malíka. Patří velcí predátoři do naší
intenzivně obhospodařované krajiny? Jak velké kontroverze způsobuje návrat vlků na Broumovsko? Chcete-li se dozvědět více,
pak přijďte ve středu 6. dubna 2022 v 17 hodin do přednáškového sálu Muzea Náchodska v prvním patře staré radnice na Masarykově náměstí čp. 1 v Náchodě. Vstupné je dobrovolné a bude
zajištěno také občerstvení. Těšíme se na vaše názory a osobní
zkušenosti, ať již kladné, tak i záporné.
Dílničky
Velikonoce v muzeu – sobota 2. dubna 2022
Muzeum Náchodska si vás dovoluje pozvat na tvořivou dílnu nazvanou Velikonoce v muzeu. Návštěvníci si budou moci vyzkoušet různé techniky zdobení vajíček, pletení pomlázky a jiné aktivity spojené s velikonoční výzdobou. Tvořivou dílničku můžete
navštívit v sobotu 2. dubna 2022 od 9 do 14 hodin v přednáškové místnosti muzea v prvním patře Staré radnice (čp. 1) na Masarykově náměstí v Náchodě. S sebou si přineste vyfouknutá vajíčka a 70 Kč na vstupné.
Před návštěvou tvořivé dílny můžete hledat inspiraci na výstavě
kraslic od paní Hany Váňové, která se uskuteční na naší pobočce
ve staré škole Dřevěnce v Polici nad Metují. Výstava bude zahájena 24. března 2022 v 17.00 a potrvá od 25. března do 17. dubna
2022 (otevřeno úterý – neděle od 10–12 a 13–16 hod).

***
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POHOTOVOST, DÉČKO

NÁCHODSKÝ ZPRAVODAJ

Stomatologická pohotovost
Oblast Náchodsko-Broumovsko:
5. a 6. 3.
MUDr. Jan Šnajdr
Velké Poříčí
12. a 13. 3.
MUDr. Daniel Blažek
Police nad Metují
19. a 20. 3.
MUDr. Hana Jelenová
Náchod
26. a 27. 3.
MUDr. Renata Čábelková
Hronov
Oblast Náchodsko-Jaroměřsko:
5. a 6. 3.
MUDr. Vladimír Semerák
Náchod
12. a 13. 3.
MDDr. Jana Kyselá
Nový Hrádek
19. a 20. 3.
MDDr. Pavel Jirásek
Náchod
26. a 27. 3.
MUDr. Lucie Strnadová
Jaroměř – Josefov

Náchodská 548
tel.: 491 482 850
17. listopadu 388
tel.: 491 543 844
Denisovo nábřeží 665
tel.: 491 431 104
Jiřího z Poděbrad 937
tel.: 491 482 911
Denisovo nábřeží 665
tel.: 491 424 921
Rokolská 123
tel.: 495 496 030
Běloveská 123
tel.: 703 600 915
Z. Němečka 130
tel.: 491 812 495

PROGRAM
www.decko–nachod.cz

AKCE PRO VEŘEJNOST

Podrobnější informace ke všem akcím
a možnost přihlášení najdete na www.decko-nachod.cz.

sobota, neděle,
státní svátky 8.00–12.00 hod.

Lékárenská
pohotovostní služba
lékárna v Pražské ulici č.p. 1764
denně 8–20 hodin.

vždy od 15 hodin
5. 3.
12. 3.
19. 3.
26. 3.
2. 4.

Kašpárek v Černé Africe
Kašpárek v Černé Africe
Kašpárek a čarodějnice
Kašpárek a čarodějnice
Kašpárek v Černé Africe

Více informací na stránkách
http://lsdpr.cz

BŘEZEN

pátek 4. března
– KERAMIKA NA ZKOUŠKU
otevřená keramická dílna, program od
16 do 18 hodin, vhodné pro děti i dospělé (děti mladší 6 let pouze v doprovodu
rodičů), s sebou pracovní oděv, přezůvky,
vstupné děti 40 Kč, dospělí 80 Kč, informace Bc. Tereza Išová, tel. 774 223 296.
sobota 12. března
– SOBOTA S ANGLIČTINOU
Květinová sobota pro děti od 6 do 12 let,
program od 9 do 15 hodin, hravá výuka
angličtiny, s sebou vybavený penál a přezůvky, přihlášky do 10. 3., cena 250 Kč,
(strava, materiál, pojištění), informace
PhDr. Jaroslava Nývltová, tel. 775 223 291.
sobota 12. března
– PO STOPÁCH PSA VOŘÍŠKA
– výlet klubu Baťůžek
pro děti od 6 do 12 let, sraz na nádraží Náchodě v 8.30 hodin, předpokládaný návrat
ve 13.30 hodin, přihlášky do 9. 3., cena
150 Kč, členové klubu Batůžek 70 Kč (doprava, pojištění), informace Pavlína Tylšová, sportovnioddeleni@decko-nachod.cz,
tel. 775 223 292.
sobota 19. března
– KURZ MALBY NA PLÁTNO
workshop malby akrylovými barvami na
plátno s lektorkou Věrou Voltrovou, vhodné pro zájemce od 12 let, program od 9 do
16 hodin, s sebou pracovní oděv, přezůvky
a svačinu, cena 800 Kč, v ceně káva, čaj,
veškeré pomůcky včetně plátna, přihlášky do 16. 3., informace Bc. Tereza Išová,
tel. 774 223 296.

Stomatologická pohotovost

Srdečně Vás zveme
v rámci 140. výročí
narození architekta
Pavla Janáka 12. března
na prohlídku „náchodské krásky“,
Bartoňovy vily. Komentované prohlídky budou probíhat v 10, 14 a 16
hodin. Sraz vždy deset minut před
zahájením prohlídky u hlavního
vchodu budovy. Těšíme se na Vás!

BŘEZEN

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
Masarykovo náměstí 75, 547 01 Náchod. Kontakty: kancelář
491 428 355, děkan P. Mgr. Zdeněk Kubeš 737 383 752, farní vikář
P. František Filip 733 399 508, 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,
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 v kostele sv. Vavřince a v 10.15
Mše svatá pro děti v kostele sv. Michaela. Přistoupit ke svátosti
smíření je možné půl hodinu přede mší svatou a v pátek hodinu
přede mší svatou.
Popeleční středa letos vychází na 2. března. Popeleční středa je
vedle Velkého pátku dnem přísného postu.
Během doby postní ve středu a v pátek půl hodiny přede mší svatou budou konány pobožnosti křížových cest.      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
od 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 bohoslužbám a domácím ztišením. Rozhovory nad Biblí a našimi zkušenostmi se konají každý čtvrtek od 17.00.

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
vizitky, plakáty, letáky, prospekty, kalendáře

tisk plakátů A3, A2, A1 od 1 kusu
603 311 052 | studio@creopress.cz

CÍRKVE, ZDR. POSTIŽENÍ, SENIOR KLUB

Senior klub „Harmonie 2“
Senioři ČR z Městské organizace Náchod vás zvou do klubovny
seniorů na čtvrteční programy a další akce v březnu:
čtvrtek 3. 3. od 14 hod. „Podél českých řek – Berounka“, filmová procházkakrásnou krajinou;
čtvrtek 10. 3. od 14 hod. „Přírodní krásy a památky Slovinska“, promítání pro nás připravil p. Zdeněk Nývlt;
čtvrtek 17. 3. od 14 hod. „430 let od narození Jana Amose Komenského. Vzpomínka na školní léta,“ na přednášku a besedu
mezi nás přijde p. Čestmír Brandejs;
čtvrtek 24. 3. od 15 hod. Výroční členská schůze v restauraci Reduta, ul. Plhovská. Na programu: v úvodu krátká přednáška
k bezpečnosti seniorů, zprávy o činnosti, hospodaření v r. 2021,
plán akcí nar. 2022, před začátkem bude možné zaplatit člen. příspěvky (100 Kč a legitimace)
středa 30. 3. Zájezd „Lomnicko“ (Tichánkova rozhledna, rezervace Karlov, Jilemnice – centrum, Kruh u Jilemnice – zahradnictví. Záloha 300 Kč. Odj. v 6 hod. z ul. Za Teplárnou směr na Českou Skalici
čtvrtek 31. 3. od 14 hod. „Skrytou švýcarskou krajinou“, promítání pro nás připravil p. Otto Mach.
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. Přihlášky a zálohy na zájezdy budou přijímány
od 7. 3. v Harmonii 2.

Sdružení zdravotně postižených

www.szdp–nachod.cz

Výroční členskou schůzi, která se koná ve středu 16. 3. 2022
od 14.00 hod. v hotelu ELKO – Staré Město u Penny
Program:
Přivítání členů, hostů,
Vybírání členských příspěvků, průkazky
Hodnocení činnosti spolku za r. 2021
Informace o čerpání Dotace za r. 2021
Žádost o Dotaci na činnost od Města pro r. 2022
Plán činnosti – 2022
Finanční zpráva spolku za r. 2021
Návrh čerpání spolku na r. 2022
Zpráva RK
Spolupráce s Městem, poděkování
Prostor hostům
Přednáška PČR, senioři – bezpečnost, ochrana majetku,
podvody v online prostředí
USNESENÍ.
Různé: Podněty, návrhy aj.
Občerstvení pro členy zajištěno organizací.
Z organizačních důvodů (objednání občerstvení) je třeba se přihlásit včas. Mob.: 724 908 861, 774 919 195.
Doporučujeme se včas přihlásit na odvoz – Senior taxi.
Těšíme se na setkání, vážíme si vašeho zájmu o dění v našem
městě i zájmu organizací o spolupráci s našim Sdružením.
Organizátoři si vyhrazují možnost změn vzhledem k aktuální
situaci před plánovaným termínem schůze.
Za výbor SZdP Náchod z,s. srdečně zve: Olga Frühaufová, Miroslav Čiháček

www.mestonachod.cz
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KNIHOVNA

Městská knihovna Náchod informuje v březnu 2022
Rozvoz knih
V úterý 8. března se v dopoledních hodinách uskuteční rozvoz
knih nemocným nebo starším občanům.

Výstavy
Vstupní hala
POZOR, V KNIHOVNĚ JE KOCOUR!
1.–31. března. Závěsné panely s komiksy a ilustracemi Vojtěcha
Šedy z knihy Kláry Smolíkové.
PRODEJNÍ VELIKONOČNÍ VÝSTAVA
28. března – 1. dubna. Tradiční prodejní výstava Střední průmyslové školy Otty Wichterleho s ukázkou tvorby jarních dekorací.
Studovna
KRÁSY KRKONOŠ
1. března – 9. dubna. Výstavu fotografií Miloše Šálka zahájíme
vernisáží v úterý 1. března v 17.00 hodin.
Dětské oddělení
KNIŽNÍ JARO
1.–31. března. V dětském oddělení se nám probudí knižní jaro!

Workshop pro seniory – Látkové dekorace
Ve středu 2. března pořádáme od 9.00 do 12.00 hodin v rámci
projektu Setkávání seniorů v evropském městě Náchod – Kudowa-Zdrój kreativní dílnu s občerstvením, při které budeme vyrábět
jarní dekorace z látek. Zájemce prosíme, aby si na dílnu (pokud
možno) přinesli ostré nůžky. Počet míst je omezen, přihlášky přijímá pí Matoulková na tel. 778 701 318.

Knihovnická bojovka
V pondělí 7. března zveme všechny odvážné děti na odpoledne
plné dobrodružství. Sbírejte indicie, překonejte svůj strach a najděte cestu k pokladu!

Nový Zéland na stará kolena 2
V úterý 8. března vás od 17.30 hodin zveme do dětského oddělení na cestovatelskou besedu manželů Čejkových, kteří na jaře
2018 strávili dva a půl měsíce na Novém Zélandu. Cestovali na
kole, pěšky, autobusem, autostopem i vlakem. První část povídání o jejich cestě jste v naší knihovně mohli slyšet v lednu 2019,
pokračování se kvůli pandemii muselo odkládat. Tentokrát nás
zavedou do několika národních parků na Jižním ostrově, představí město Queenstown a putování zakončí návštěvou národního parku Tongariro na Severním ostrově.

sitelné modely. O cestě po vlastní ose, intuici a odvaze akceptovat a věřit nejen sám v sebe, si budeme povídat ve studovně.

S knížkou do života
Bookstart I (0–3 roky)
Ve středu 23. března proběhne od 9.00 (1. skupina) a od 10.30
hodin (2. skupina) setkání nejmenších děti do 3 let a jejich rodičů. Tentokrát se seznámíme s domácími mazlíčky z knihy Ester
Staré a Milana Starého Aport, Fousku!
Bookstart II (3–6 let)
V sobotu 26. března se od 10.00 hodin těšíme na děti od 3 do 6
let a jejich rodiče. Jak se asi cítí Tondovy voskovky? To společně
zjistíme při čtení knihy Den, kdy voskovky řekly dost.
Prosíme o přihlášení na e-mail novakova@mknachod.cz nebo v dětském oddělení.

Čteme si jako zvířata
Ve čtvrtek 24. března v 15.30 hodin na další dětské pročtené
dílně zjistíme, jak čte kočka, had nebo třeba lev. Příspěvek na
materiál činí 20 Kč.

Deskovky pro děti, mládež i dospělé
Ve čtvrtek 31. března vás od 16.00 do 19.00 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.

Kurz trénování paměti
Setkání pod vedením zkušené lektorky Aleny Naimanové probíhají vždy ve středu od 10.00, 13.00 a 15.30 hodin ve studovně.
Rozpis lekcí na březen: 2. 3., 9. 3., 16. 3., 23. 3., 30. 3.

Náchodská univerzita volného času
14. a 28. března – Milan Záliš
Bedřich Veliký – král, vojevůdce, filozof a hudebník; 1. a 2. část
Vstup pouze na průkazky NUVČ. Pro ostatní zájemce po ústní dohodě s organizátory vstupné 50 Kč.

Velké podvečerní čtení
Na čtvrtek 17. března pro vás od 18.00 hodin chystáme tradiční
Velké podvečerní čtení. Přijďte si navzájem předčítat ze svých
oblíbených knih v pohodové atmosféře s drobným občerstvením.
Těšíme se na vás v oddělení pro dospělé čtenáře.

Od Mlsné Farmářky k módní značce
V pondělí 21. března se od 17.00 hodin těšíme na besedu s Lenkou Hlaváčkovou, zakladatelkou Mlsné Farmářky a restaurace
Bistro Pecka. Momentálně se věnuje sbírání a pěstování květin
pod konceptem Kytice z vesnice a tvoří pod módní značkou Laiva, která recykluje bavlněný brokát z Broumova v moderní a noPlánované 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)
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tel.: 491 428 498
e-mail: info@kinonachod.cz
www.kinonachod.cz

BŘEZEN

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!!! Vzhledem k uzávěrce NZ, sledujte, prosím, aktuální program kina.
Aktualizovaný program najdete na www.kinonachod.cz nebo na plakátech kina na výlepových plochách.
2. středa v 17 hod

PES

2. středa v 19.30 hod

BETLÉMSKÉ SVĚTLO

3. čtvrtek v 18 hod – TIT
4. pá v 19.15 hod – DAB
5. so v 19 hod – DAB
6. ne v 17.30 hod – DAB
7. po v 16.30 hod – DAB
8. út v 18.30 hod – TIT
9. st v 17 hod– DAB
4. pátek v 17 hod

BATMAN

Jedno nevychované zvíře… a pes. Road movie, komedie a film plný dojetí pro všechny milovníky psů v jednom. Channing Tatum se vydává na cestu podél pobřeží Tichého oceánu s jediným společníkem, se
psem, kterého veze na pohřeb jeho bývalého pána. České titulky. Vstupné 120 Kč, doporučená přístupnost: od 12 let.
MIMOŘÁDNÁ PŘEDPREMIÉRA A SETKÁNÍ S TVŮRCI FILMU
„Nic lepšího než humor proti smutku nemáme,“ Nový film Jana a Zdeňka Svěrákových, inspirovaný třemi oblíbenými knižními povídkami Zdeňka Svěráka. Hrají Zdeněk Svěrák, Daniela Kolářová, Vojtěch Kotek,
Tereza Ramba, Ondřej Vetchý, Jitka Čvančarová, Vladimír Javorský, Patricia Schumann, Miroslav Táborský, Jiří Macháček, Jan Budař, Alena Doláková, Lucie Polišenská a další.
Vstupné 140 Kč, doporučená přístupnost: od 12 let.

Odhal pravdu. Ve svém druhém roce boje proti zločinu Batman odhaluje korupci v Gotham City, která souvisí s jeho vlastní rodinou, a zároveň čelí sériovému vrahovi známému jako Hádankář. Hrají Robert
Pattinson, Zoë Kravitz, Paul Dano, Jeffrey Wright, Colin Farrell a další. Akční krimi drama, uváděné s českými titulky i v českém znění. Vstupné 140 Kč. doporučená přístupnost: od 12 let.

V LÉTĚ TI ŘEKNU, JAK SE MÁM

Přátelé jsou rodina, kterou si nevybereš… Komedie natočené na motivy bestselleru Evity Twardzik, mapující životy party čtyřicátníků, kteří jsou kamarády od dětství a dodnes se potkávají, teď už spolu se svými rodinami. Po letech se ale začínají objevovat tajemství, která jejich životy navždy změní… Laskavá komedie, od tvůrců filmů Všechno nebo nic či Příliš osobní známost. Hrají Tereza Kostková, Simona Babčáková, Petra Vajdová, Soňa Norisová, Dominika Morávková, Anna Šišková, Dana Rogoz, Ondřej Sokol, Martin Hofmann, Jaroslav Plesl, Ján Koleník a další. Režie Marta Ferencová. Vstupné 130 Kč, mládeži přístupný.
5. sobota ve 14.30 hod TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY 2
Oblíbená česká pohádka má pokračování! Hrají Tomáš Klus, Kamila Janovičová, Ondřej Vetchý, Miroslav Vladyka, Jiří Lábus, Petr Štěpánek, Otmar Brancuzský, Veronika Khek Kubařová, Valentýna Bečková, Markéta Plánková, Václav Noid Bárta a další. Režie Ivo Macharáček. Vstupné 140 Kč, mMládeži přístupný.
5. sobota v 16.30 hod

UNCHARTED

Objevte dobrodružství, které se chystalo 500 let… Potomek slavného hledače pokladů sira Francise Drakea, Nathan Drake, konečně našel stopu k prokleté zlaté sošce ze Zlatého města v El Doradu. Když se však
vydá na cestu, za zády se mu náhle objeví zákeřní konkurenti. Tom Holland, Bryan Cranston, Mark Wahlberg a Antonio Banderas v hlavních rolích akčního dobrodružného filmu, uváděného v českém znění.
Vstupné 130 Kč, mládeži přístupný.
6. neděle ve 14 hod

POHÁDKY PRO NEJMENŠÍ

Pásmo oblíbených kreslených pohádek pro nejmenší diváky. Vstupné 30 Kč.
6. neděle v 15.30 hod

10. čtvrtek v 17 hod
11. pá, 13. ne v 19 hod
12. sobota v 16.15 hod
14. pondělí v 17 hod
15. úterý v 17 hod
16. středa v 19 hod

SRDCE NA DLANI

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.

BETLÉMSKÉ SVĚTLO

„Nic lepšího než humor proti smutku nemáme,“ Nový film Jana a Zdeňka Svěrákových, inspirovaný třemi oblíbenými knižními povídkami Zdeňka Svěráka. Příběh o stárnoucím spisovateli Karlu Šejnohovi, kterému už psaní nejde jako dřív. Nedokončené povídky se mu hromadí v hlavě a jejich postavy vylézají na denní světlo, pletou se mu do života a dožadují se, aby autor pokračoval v ději… prostě všichni něco chtějí! A do toho všeho vstupuje z reálného světa Šejnohova manželka, která si myslí, že už by měl psaní nechat a konečně se věnovat jí… Hrají Zdeněk Svěrák, Daniela Kolářová, Vojtěch Kotek, Tereza Ramba, Ondřej Vetchý, Jitka Čvančarová, Vladimír Javorský, Patricia Schumann, Miroslav Táborský, Jiří Macháček, Jan Budař, Alena Doláková, Lucie Polišenská a další.
Vstupné 140 Kč, doporučená přístupnost: od 12 let.

PROMĚNA
11. pátek v 17 hod
12. sobota ve 14.15 hod Dospívání je „pěkná bestie“! Nová rodinná animovaná dobrodružná fantasy komedie od studia Disney – Pixar. Hrdinkou je třináctiletá dívka, která se samovolně proměňuje v obří červenou pandu, ale jen v případě, když je příliš rozrušená... České znění. Vstupné 130 Kč, děti do 15 let 110 Kč, mládeži přístupný.
13. neděle ve 14 hod
12. sobota v 18.45 hod Richard Strauss: ARIADNA NA NAXU
SATELITNÍ PŘÍMÝ PŘENOS Z METROPOLITNÍ OPERY V NEW YORKU
Libreto na motivy Molièrovy komedie Měšťák šlechticem napsal Hugo von Hofmannsthal. Vynikající sopranistka Lise Davidsen bude v sérii Met: Live in HD debutovat v jedné ze svých nejvýznamnějších rolí jako
bájná řecká hrdinka Straussova okouzlujícího mistrovského díla Ariadna na Naxu. Hvězdné obsazení doplní mezzosopranistka Isabel Leonard v roli skladatelky opery na opeře, která je ústředním motivem celého díla, sopranistka Brenda Rae jako bezstarostná Zerbinetta a tenorista Brandon Jovanovich v roli boha Bakcha, do něhož se Ariadna zamiluje. Orchestr bude řídit Marek Janowski.
Nastudováno v německém originále a uváděno s anglickými a českými titulky. Základní vstupné 320 Kč, zlevněné vstupné 270 Kč (senioři a studenti), abonentní vstupné 250 Kč.
13. neděle v 16 hod

BATMAN

Odhal pravdu. Ve svém druhém roce boje proti zločinu Batman odhaluje korupci v Gotham City, která souvisí s jeho vlastní rodinou, a zároveň čelí sériovému vrahovi známému jako Hádankář. Hrají Robert
Pattinson, Zoë Kravitz, Paul Dano, Jeffrey Wright, Colin Farrell a další. Akční krimi drama, uváděné v českém znění. Vstupné 140 Kč, doporučená přístupnost: od 12 let.
15. úterý v 15 hod

DENÍČEK MODERNÍHO FOTRA

SPECIÁLNÍ PŘEDSTAVENÍ POUZE PRO SENIORY ZA SNÍŽENÉ VSTUPNÉ
Česká komedie podle stejnojmenného knižního bestselleru Dominika Landsmana. Někdy vás život náhodně dostane do situace, kterou nečekáte, ale musíte se s ní vyrovnat jako chlap: otec na mateřské dovolené! V hlavních rolích Jiří Mádl a Tereza Ramba, dále hrají Lukáš Hejlík, Pavla Tomicová, Ondřej Malý, Lucie Benešová, Roman Zach, Ivan Lupták, Lucie Polišenská, Andrea Hoffmannová, Robert Jašków a další. Režie Jan Haluza. Vstupné 60 Kč, mládeži přístupný.

17. čtvrtek v 19.30 hod HAUTE COUTURE
Když jste na pochybách, oblečte si červenou… Esther je na konci své kariéry hlavní švadleny módního domu Dior. Když se jednoho dne vrací z práce, v metru jí asi dvacetiletá dívka ukradne kabelku. Místo aby
Esther zavolala policii, rozhodne se s Jade pracovat. Všimne si totiž jejího neobyčejného talentu a vidí v ní svou možnou nástupkyni u Diora. Než se tak ale stane, čeká Jade tvrdá životní zkouška. Stát se jednou z nejlepších švadlen světa není totiž vůbec jednoduché a módní svět je sice krásný, ale zároveň i velmi krutý. Podaří se Jade v tomto drsném světě uspět? Drama, uváděné v českém znění. Vstupné 120 Kč,
mládeži přístupný.
17. čt, 19. so v 17 hod
18. pátek v 19.15 hod
20. neděle v 18 hod

AMBULANCE

Měla to být jednoduchá bankovní loupež. Vůbec nic však nešlo podle plánu, a tak teď dva lupiči ujíždějí před policií ulicemi Los Angeles v ukradené sanitce. A protože akční thriller Ambulance natočil Michael
Bay (mj. filmy Skála, Armageddon, Pearl Harbor nebo Transformers), počítejte s tím, že to bude hodně výbušná jízda! České titulky. Vstupné 140 Kč, mládeži do 15 let nepřístupný.

BETLÉMSKÉ SVĚTLO
18. pátek v 17 hod
19. sobota v 19.30 hod „Nic lepšího než humor proti smutku nemáme,“ Nový film Jana a Zdeňka Svěrákových, inspirovaný třemi oblíbenými knižními povídkami Zdeňka Svěráka. Příběh o stárnoucím spisovateli Karlu Šejnohovi, kterému už psaní nejde jako dřív. Nedokončené povídky se mu hromadí v hlavě a jejich postavy vylézají na denní světlo, pletou se mu do života a dožadují se, aby autor pokračoval v ději… prostě všichni něco chtějí! Vstupné 140 Kč, doporučená přístupnost: od 12 let.
19. sobota v 15 hod

TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY 2

Oblíbená česká pohádka má pokračování! Příběh napraveného loupežníka Karaby, jeho odvážné dcery Aničky, trochu nešikovného prince Jakuba… Vstupné 140 Kč, mládeži přístupný.
21. pondělí v 19 hod

24. čtvrtek v 17 hod
25. pátek v 19.15 hod
27. neděle v 16 hod
28. pondělí v 19.15 hod
25. pátek v 17 hod
27. neděle v 18 hod
30. středa v 17 hod

IDIOT

Divadelní inscenaci Idiot na motivy F. M. Dostojevského převedla režisérka Činohry ND Daniela Špinar ve hraný film. Lidská dobrota a čistota ve zkaženém světě nikdy nevyjde z módy. To dokazuje více jak sto
padesát let starý příběh, který stále láká k novým zpracováním a dokáže zasáhnout svou nadčasovostí i současné diváky. Režisérka Daniela Špinar si ve své inscenaci důvtipně hraje s pestrými divadelními kulisami, herce nechává procházet budovou Stavovského divadla, a přitom využívá možnosti, které jí přináší filmová kamera, kdy blízce a intimně nahlíží na herce i interiéry divadla... Hrají Patrik Děrgel, Tereza
Vilišová, Igor Orozovič, Petr Vančura, David Prachař, Jindřiška Dudziaková, Alena Štréblová, Vladislav Beneš, Ondřej Pavelka, Lucie Juřičková, Jana Stryková, Radúz Mácha, Filip Rajmont, Pavla Beretová, Magdaléna Borová a další. Vstupné 110 Kč, doporučená přístupnost: od 12 let.

ZTRACENÉ MĚSTO

… na takovou akci nebyla džungle připravená! Slavná spisovatelka dobrodružných románů pro ženy se ocitne v situaci, která jako by vypadla z některé její knížky – ve spáru únosců a uprostřed divoké džungle.
Chybí jen pravý hrdina, který by ji zachránil. Nebo že by ne? Sandra Bullock, Channing Tatum a Daniel Radcliffe hledají Ztracené město ve stejnojmenné dobrodružné komedii. České titulky.
Vstupné 140 Kč, doporučená přístupnost: od 12 let.

POSLEDNÍ ZÁVOD

Pravdivý příběh Hanče, Vrbaty a Ratha. Legendární příběh Hanče a Vrbaty každý zná, málokdo ale ví, jak se opravdu odehrál. Výpravné filmové drama Poslední závod režiséra Tomáše Hodana přiblíží tehdejší
události z mrazivých hřebenů Krkonoš tak, jak se opravdu staly. Vyzdvihuje důležitou a zapomenutou postavu Emericha Ratha. Na 24. března, připadá přesně výročí tehdejšího lyžařského závodu z roku 1913.
Hrají Kryštof Hádek, Judit Bárdos, Marek Adamczyk, Oldřich Kaiser, Vladimír Javorský, Jan Hájek, Jaroslav Plesl a další. Vstupné 120 Kč, mládeži přístupný.

26. sobota ve 14.30 hod PŘÍŠERÁKOVI 2
Zachránili jste nedávno svět a myslíte si, že vám to zaručuje celoživotní zásobu štěstí? Chyba! Pozvání na svatbu čarodějnice Baby Jagy a komorníka Renfielda je tak pro rodinu Wishbonů vítaným rozptýlením.
27. neděle ve 14 hod
Jenže než si snoubenci stihnout říci „ano“, slavnostní den v mžiku zničí nezvaný host. Malá miliardářská dcerka Mila Starr, která je supercool agentka a hlavně obávaná lovkyně příšer, oba svatebčany unese!
Wishbonovi mají jedinou možnost, jak zkusit své přátele zachránit. Zábavné dobrodružství, v rodinném akčním výletu kolem světa, kde si každý přijde na své. České znění. Vstupné 120 Kč, mládeži přístupný.
26. sobota v 16.45 hod Giuseppe Verdi: DON CARLOS
SATELITNÍ PŘÍMÝ PŘENOS Z METROPOLITNÍ OPERY V NEW YORKU
Metropolitní opera se poprvé ve své historii rozhodla uvést Verdiho Dona Carlose v původní francouzské verzi o pěti jednáních. Epická opera o nešťastné lásce mezi nejvyšší šlechtou se odehrává na pozadí
španělské inkvizice. Hudební ředitel Met Yannick Nézet-Séguin bude řídit hvězdné obsazení pěvců v titulní roli s tenoristou Matthewem Polenzanim, sopranistkou Sonjou Jončevou v roli Élisabeth de Valois
a mezzosopranistkou Jamie Barton jako Eboli. Basista Günther Groissböck ztvární Filipa II., basbarytonista John Relyea Velkého inkvizitora a výčet sólistů uzavírá barytonista Étienne Dupuis v roli Rodriga.
Verdiho mistrovské dílo uvidíte v nové a monumentální výpravě Sira Davida McVicara, který se tak se svou zdejší jedenáctou režií řadí mezi nejplodnější a nejúspěšnější tvůrce současné Metropolitní opery.
Nastudováno ve francouzském originále a uváděno s anglickými a českými titulky. Základní vstupné 320 Kč, zlevněné vstupné 270 Kč (senioři a studenti), abonentní vstupné 250 Kč.
Od 30. března 2022
uvedeme:

Od 31. března 2022
uvedeme:

MORBIUS

Přichází nová legenda 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 dobrodružné drama, uváděné s českými titulky i v českém znění. Vstupné 140/130 Kč, doporučená přístupnost: od 12 let.

ZNÁMÍ NEZNÁMÍ

Opravdu potřebujete vědět všechno? Komedie o tom, že i ti, které dobře známe, pro nás můžou být naprostými cizinci. Stačí, když se během jednoho večera jen tak pro zábavu rozhodnou sdílet všechny zprávy
a hovory ze svých mobilů… Hrají Táňa Pauhofová, Klára Issová, Martin Hoffman, Tomáš Měcháček, Tomáš Maštalír, Petra Polnišová, Anna Kadeřávková a Sveťo Malachovský. Komedie Známí neznámí je adaptací světoznámé předlohy Naprostí cizinci režiséra Paola Genovesy, což je film, podle nějž vznikl největší počet lokálních remaků v historii kinematografie. Díky tomu je i zapsán v Guinessově knize rekordů.
Vstupné 140 Kč, doporučená přístupnost: od 12 let.
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