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

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

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

Studio Bouře Praha

Jean-Claude Islert: TEĎ NE! aneb Na tohle teď není ta pravá chvíle
Překlad: Jaromír Janeček                      Režie: Daniel Hrbek      Hrají: Michal Dlouhý, Kristýna Frejová, Barbora Jánová, David Punčochář a Kamil Halbich
Frederik je úspěšný muž. Má krásnou ženu, dobré postavení, prosperující fi rmu. Jednoho dne ale srazí autem bezdomovce a vůbec netuší, jak se tato událost vepíše do jeho života. Ve Frederikově životě toti ž nic není takové, jak se zdá. 
Předprodej již probíhá                              Vstupné: 380 Kč, 360 Kč, 340 Kč

NA SVĚTĚ JSME PROTO, ABYCHOM KONALI DOBRO
Nebuďme pohodlní samostatně MYSLet. Naše MYSL tvoří realitu, může změnit a dovést kolekti vní Vědomí a s ním i celý svět k UZDRAVENÍ. Každý z nás je účastníkem tvoření událostí  na Zemi. Svým chováním je mění k lepšímu nebo naopak. 
Význam roku 2019 nejen pro Českou zemi
Duchovní příčiny nemocí a celostní medicína        Přednáší Kateřina Hofmanová, Dipl. homeopat
Předprodej od 21. října 2019                                           Vstupné: 70 Kč

FILHARMONIE HRADEC KRÁLOVÉ
Michal Kaňka - violoncello   Filharmonie Hradec Králové Chuhei Iwasaki - dirigent
Program:   Antonín Dvořák: Koncert pro violoncello a orchestr h moll op. 104 B 191       Antonín Dvořák: Symfonie č. 8 G dur op. 88 B 163         Bedřich Smetana: Scherzo z Triumfální symfonie E dur op. 6 B 92 T 59
Předprodej již probíhá                             Vstupné: 180 Kč, 160 Kč, 140 Kč

Eva Hrušková a Jiří Přeučil uvádí nedělní pohádku

ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA
Klasická pohádka v loutkovém podání mistra přednesu a jeho ženy, první fi lmové Popelky. Děti  dostanou krátkou lekci ze správné mluvy od Jana Přeučila, zatančí si na plese, děvčátka si zahrají na sudičky a všichni společně pomohou 
hodnému zahradníkovi, aby přemohl stoletý spánek i nebezpečné trní. Kouzelné loutky stvořila Šárka Váchová, autorka mnoha Večerníčků a známého pořadu Kosti čky. Pohádka je plná písniček Jaromíra Klempíře.
Předprodej od 21. října 2019                                  Vstupné: 60 Kč

Agentura ŽIDEK pořádá

CESTOU NECESTOU s Miroslavem Donutilem
Zábavný pořad Cestou necestou skvělého herce, vypravěče, baviče a zpěváka Miroslava Donuti la proložený jeho oblíbenými písničkami, které rovněž nazpíval na CD. Vypráví Miroslav Donutil.
Předprodej vstupenek již probíhá                                        Vstupné: 450 Kč, 410 Kč, 370 Kč   

Městské divadlo Mladá Boleslav

Brad Fraser: TEĎ MĚ ZABIJ
Překlad: Pavel Dominik                      Režie: Petr Mikeska     Hrají: Roman Teprt, Milan Ligač, Malvína Pachlová, Lucie Matoušková, Jan Hofman 
Strhující příběh pro pět herců a nekonečno emocí
Příběh jedné rodiny, která žila šťastně až do osudového okamžiku. Ten zamíchá kartami a navždy změní životy. Nehody se toti ž stávají a musíme jim čelit, ať chceme nebo ne. To důležité je ale nikdy neztrati t naději. Příběh, kde stačí 
moc málo, aby to byl příběh kohokoliv z nás.                                                                                                                                                                                                                                                                      Představení není vhodné pro děti do  15 let
Předprodej vstupenek od 21. října  2019        Délka: 170 minut včetně přestávky                 Vstupné: 340 Kč, 320 Kč, 300 Kč
      

Pořádá: Hospic Anežky České v Červeném Kostelci

ONDŘEJ G. BRZOBOHATÝ
Výrazná osobnost české kulturní scény, vynikající hudebník, skladatel, textař, aranžér a také herec.
Se svou kapelou ve složení saxofon Matouš Kobylka, kytara Ondřej Fišer, basová kytara Dalibor Mucha, bicí Tomáš Kozelka vystupuje s repertoárem svých CD Identi ty a Universum a vlastními aranžemi coververzí světových hitů. 
Předprodej vstupenek již probíhá                                 Vstupné: 570 Kč, 520 Kč, 470 Kč 

Akce se koná v přednáškovém sále

BESEDA na téma „Retrohádky, aneb když Náchoďané nadávali“
Češti na je natolik bohatý jazyk, že obsahuje i širokou paletu lidových nadávek. I ty naše nejsprostější výrazy mají původ ve staročešti ně a germánských jazycích. Zajímá-li vás, jakým způsobem se klelo, nadávalo z různých příčin před 
desítkami let v našem regionu a proč naši předci používali výrazy nejhrubšího zrna, pak je tato beseda určena přímo pro vás. Besedovat s vámi bude historik Bc. Richard Švanda. 
Předprodej vstupenek od 21. října 2019                              Vstupné: 50 Kč

Akce se koná v Restauraci Hotelu U Beránka v Náchodě

BLUES - JAZZOVÉ VEČERY - SWING SESSION TRIO
Zbyněk Malý – housle a zpěv, Marek Rejhon - kytara a zpěv, Petr Pospíšil - kontrabas
Trio hraje swing let 30. v autentickém podání s inspirací hot jazzem let 20. a s mírným přesahem do let 40. - hudbu nalévající do žil radost, novou životní sílu a optimismus.
Jedná se o dobře sehranou trojici hudebníků s velkou erudicí a celoživotní zkušeností  v tomto oboru, což ostatně dokládají angažmá ve významných tělesech tohoto žánru, vlastní projekty, fi lmová a divadelní hudba, účinkování 
ve fi lmech, v divadelních hrách. 
Rezervace míst na tel.: 735 165 949 nebo na recepci hotelu.                                                                                            Vstupné: 90 Kč

Agentura Harlekýn Praha

Marc Besson: RUKOJMÍ BEZ RIZIKA
Režie: Jan Novák Hrají: Václav Vydra, Jan Šťastný/Svatopluk Skopal, Jana Boušková/Jana Malá/Marcela Peňázová, Martin Zahálka a další
Francouzská komedie s kriminální příchutí 
Pytel uloupených peněz dokáže oživit i sebevraha. Jenže policii taky. Marc je ženami obdivovaný spisovatel, ale delší dobu již nemá o čem psát. Usoudí, že se nachází v bezvýchodné životní situaci a rozhodne se spáchat sebevraždu. 
Překvapí ho leti tý přítel Luc, který se už také kdysi pokusil zabít, když ho opusti la žena, a teď chce učinit totéž, protože se k němu vráti la. 
Předprodej od 21. října 2019                          Délka: cca 120 minut s přestávkou                 Vstupné: 340 Kč, 320 Kč, 300 Kč

L production, s.r.o. a BERÁNEK Náchod a. s. vás zvou  na koncert

PETR SPÁLENÝ, slaví 75 let!
Předprodej: https://www.ticketportal.cz/event/Petr-Spaleny-75-host-Miluska-Vobornikova?idp=1339672
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Středa 4. prosince 2019 v 19.00 hodin

Předprodej od 1. listopadu 2019

Vstupné: 440 Kč, 420 Kč, 400 Kč

Agentura Harlekýn Praha

Tennessee Williams: SKLENĚNÝ ZVĚŘINEC 
Režie a úprava: Vladimír Strnisko      Hrají: Simona Stašová, Jaromír Nosek/Filip Cíl, Andrea Daňková/Kamila Trnková, Zdeněk Piškula/Adam Vacula
Z lásky vznikají ty nejkrásnější i ty nejhorší věci.
Slavnou hru Skleněný zvěřinec napsal americký autor Tennessee Williams se silně autobiografi ckými prvky ze své vlastní rodiny. S humorem i dojetí m a s tou největší upřímností  líčí život 
opuštěné matky Amandy, která svou láskou a touhou udělat své děti  co možná nejšťastnějšími, nadělá v rodině velikou paseku. 

Čtvrtek 5. prosince 2019 v 19.00 hodin

Předprodej od 1. listopadu 2019

Vstupné: 340 Kč, 320 Kč, 300 Kč

Divadlo A. Dvořáka Příbram

Alois a Vilém Mrštíkov é: MARYŠA
Režie: Milan Schejbal                     Hrají: Tomáš Töpfer, Helena Karochová, Anna Fixová a další
Velký dramatický a očistný příběh
Tragický příběh mladé ženy, kterou zničily obecné konvence, rodinná a společenská autorit a, poslušnost, pravidla, jimž se nevzepřela. Ten příběh nám nepřipadá ani trochu starý. Každá z jeho 
postav má svou pravdu a každá z nich by našla sobě podobnou i dnes. 

Úterý 17. prosince 2019 v 19.00 hodin
Předprodej již probíhá  

Vstupné: 590 Kč, 550 Kč, 490 Kč

PVM ART production s.r.o. a BERÁNEK Náchod a. s. vás zvou na koncert  

JANEK LEDECKÝ – VÁNOČNÍ TURNÉ 2019
Letos po třiadvacáté se Janek Ledecký s kapelou vydá na turné, v jehož rámci přehraje veškeré skladby ze zásadní desky Sliby se maj plnit o Vánocích i své největší hity. K sváteční atmosféře 
přispěje i M. Nosti tz Quartet a doposud největší světelný park, s jakým kdy zpěvák na koncerty vyrazil. 

Středa 18. prosince 2019 v 16.30 a 19.30 hodin
Předprodej již probíhá                     Vstupné: 340 Kč, 320 Kč, 300 Kč

VÁNOČNÍ KONCERT 2019 VÁCLAVA HYBŠE S ORCHE STREM 
Hosté posledního programu: K. Brožová, A. Ště pničková, P. Špinar, K. Kopčová aj. Fečo

Neděle 5. ledna 2020 v 19.00 hodin
Předprodej od 13. listopadu 2019    Vstupné: 460 Kč, 440 Kč, 420 Kč

Cimrman/Smoljak/Svěrák: DLOUHÝ, ŠIROKÝ A KRÁTKOZRAKÝ
Režie: Ladislav Smoljak

Pátek 31. ledna 2020 v 19.00 hodin 
Předprodej od 20. listopadu 2019  Vstupné: 300 Kč, 280 Kč, 260 Kč

MALINA BROTHERS slaví 10 let a představují DVD 
Skupina oslaví v roce 2020 deset let existence a v rámci koncertů pokřtí  zmiňované DVD v Městském divadle Dr. Josefa Čížka v Náchodě.

3. představení v rámci „ZELENÉHO“ abonmá

3. koncert ab. cyklu - skupina „K“

3. představení v rámci „MODRÉHO“ abonmá 

ONE MAN SHOW

Speciální host:

 MILUŠKA VOBORNÍKOVÁ, 

která letos oslaví 70 let.

4. představení v rámci „ZELENÉHO“ abonmá

4. představení v rámci „MODRÉHO“ abonmá 
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„Máme holé ruce“, volali studenti a uka-
zovali dlaně – mezinárodní gesto, že jsou 
beze zbraní. Byl večer 17. 11. 1989 a násil-
né napadení studentů ze strany policie od-
startovalo pád komunismu. Původně klid-
ný průvod z Albertova do centra Prahy 
na památku Jana Opletala a dalších obětí 
z roku 1939 se stal rozbuškou.

Před třiceti lety, 17. listopadu 1989, do-
šlo na Národní třídě v Praze k brutálnímu 
útoku tehdejší státní moci na pokojně de-
monstrující studenty. Tato událost zaháji-
la proces poeticky nazvaný sametovou či 
něžnou revolucí. Je tak označováno obdo-
bí mezi 17. listopadem (masakr na Národní)  
a 29. prosincem (volba Václava Havla pre-
zidentem) roku 1989. V Československu 
skončilo čtyřicetileté období totality a ob-
čané této země dostali možnost žít svo-
bodně. Někteří ji využili, jiní zneužili, 
pro některé již bylo pozdě a mnozí se již 
do svobody narodili. Zásadní dějinný zlom 
se dotkl života všech, ať v Praze nebo tře-
ba v Náchodě. Neopakovatelné chvíle emo-
tivního vzrušení, bolestného váhání a stra-
chu i spontánního nadšení nikdy nemohou 
trvat věčně, nutně musí přijít vystřízlivění, 
ale v jejich důsledku se dosud nepředsta-
vitelné stalo skutkem a Československo se 
po pádu totality, ke kterému výrazně napo-
mohl také rozpad Východního bloku, stalo 
demokratickou zemí. 

Toto období, kdy kromě napadení de-
monstrantů nedošlo k žádnému násilí (pro-
to ono označení „sametová“) se navždy 
vrylo do mysli lidí. Alespoň jsem si to do-
nedávna myslela, ale poté kdy před něko-
lika dny byly zveřejněny výsledky jakéhosi 
průzkumu, v němž se ukázalo, že čtvrtina 
obyvatel neví, kdy k „sametu“ došlo, a jiný 
průzkum vyjevil, že téměř 40 procent lidí 
má za to, že za totality bylo lépe než dnes, 
vidím, jak krátká je lidská paměť a jak tzv. 
historická paměť trestuhodně slábne. A jak 
moc je potřeba důležité věci neustále při-
pomínat.

Tedy velmi stručně – jak vypadalo prv-
ních rozhodujících deset dnů Listopadu 
v Náchodě. Občané se většinou dozvěděli 
o pražských událostech 17. 11. až v neděl-
ních Televizních novinách (19. 11.) ve vel-
mi opatrné a tendenční reportáži. V ná-
sledujících dvou dnech byly v továrnách 
rozšiřovány letáky na podporu generál-
ní stávky, až 23. 11. se na náměstí kona-
la první veřejná demonstrace občanů. Or-
ganizátory byli pracovníci Vodních zdrojů 
a zdravotníci náchodské nemocnice. Prv-
ní měli k dispozici pouze zdvojený žebřík 
jako tribunu, druzí měli zvukovou apara-
turu, kterou instalovali u morového slou-
pu. Z radnice však vyšel pokyn k vypnu-
tí elektrického proudu, ale odezva občanů 

Sametová revoluce 
           před třiceti lety

byla tak důrazná, že se za chvíli světla 
opět rozsvítila. Manifestace se zúčastnily 
asi čtyři tisíce občanů, kteří se svými pod-
pisy postavili za program pražského Ob-
čanského fóra (OF). Jeho jménem promluvil 
signatář Charty Milan Hruška z Červené-
ho Kostelce. Zakončilo se stejně jako v ná-
sledujících dnech sborově zpívanou státní 
hymnou. Občanské fórum v Náchodě bylo 
založeno 24. 11. několika angažovanými 
občany a členy nezávislých iniciativ, kte-
ří pak organizovali svobodná shromáždě-
ní na náměstí každý následující den vždy 
od 17 hodin. A každým dnem přibývalo 
účastníků téměř o tisíc. Dne 24. 11. vystou-
pil bývalý ředitel ZOO ve Dvoře Králové  
J. Wágner, herečky Galatíková a Maciucho-
vá, zástupci dělníků a studentů. Na mítin-
ku, jak se těmto akcím začalo říkat, 26. 11. 
při účasti téměř sedmi tisíc občanů pro-
mluvili herci P. Čepek, P. Nárožný, spiso-
vatelka A. Berková a další hosté. Tehdy se 
po ukončení účastníci spojili za ruce a vy-
tvořili nekonečně dlouhý řetěz jednoty 
a svobody a za provolávání hesel a zvo-
nění klíči obešli náměstí a přilehlé ulice. 
V době podvečerních mítinků bylo náměs-
tí plné neopakovatelné atmosféry soudrž-
nosti lidí. Setmělá zasněžená plocha ná-
městí se vždy rozzářila stovkami svíček, 
svíčky ozařovaly i řečniště u morového 
sloupu, objevily se vlajky a narychlo zho-
tovené transparenty. Samozřejmě se nejen 
manifestovalo, ale probíhala mnohá důle-
žitá jednání, OF zřídilo kancelář, začalo 
vydávat zpravodaj a skutečně se děly pře-
vratné věci. Samozřejmě ne vždy bez pro-
blémů a jednoduše, ale vůle a chtění pů-
sobily. V pondělí 27. 11. se pak od 12 do 14 
hodin uskutečnila manifestační generální 
stávka, které se zúčastnilo 12 tisíc obča-
nů. To, že se k hercům, umělcům a studen-
tům přidali dělníci, bylo v celostátním mě-
řítku i v Náchodě rozhodující. Miloš Jakeš 
odstoupil, Ladislav Adamec si podal ruku 
s Václavem Havlem, prezident Gustav Hu-
sák rezignoval a 29. prosince byl zvolen 
prezidentem disident Václav Havel.

Poprosila jsem o osobní vzpomínku pa-
mětnici paní Věru Tomanovou: „Vždycky, 
když se mi to zdá špatné, utěšuji se tím, že 
jsem se dožila toho, že Gottwaldov je zase 
Zlín, Leningrad je Petrohrad a Náchod má 
Masarykovo náměstí.“ Vzpomíná na fará-
ře Zvonimíra Šorma a neúnavnou Ivu Mi-
kšovskou. „Po dvaceti letech jsme se sešli 
všichni, kdo mohli. Iva Mikšovská nemoh-
la, zemřela v roce 2006. Ještě stačila v Ná-
chodě založit Ligu proti rakovině. Škoda, 
že nestačila založit také Ligu proti faleš-
ným zprávám a hlouposti a nenávisti. Jistě 
by to ráda odkázala mladým lidem dnes.“

 Lydia Baštecká 
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2 NÁCHODSKÝ ZPRAVODAJZPRÁVY Z RADNICE

Zprávy 
z radnice
Rada města Náchoda 
30. 9. 2019
Jednání rady města se zúčastni-
lo sedm radních, později osm, 
jeden byl omluven.
Číselný popis u zprávy představuje poměr hla-
sů při hlasování PRO – PROTI – ZDRŽEL SE.
Majetkoprávní úkony obce

 RM zvýšila s účinností od 1. 1. 2020 mě-
síční úhradu za užívání městské ubytovny 
čp. 2013 takto: uživatel – 5.000 Kč, spolu-
bydlící – 3.000 Kč. 7-0-0

 RM schválila uzavření dodatku 
ke smlouvě o výpůjčce na dočasné využí-
vání pozemkové parcely č. 183/10 o výmě-
ře 2051 m2 v k. ú. Dobrošov. Dodatkem se 
prodlužuje platnost této smlouvy na dobu 
určitou do 30. 6. 2022. 7-0-0

 RM schválila smlouvu o smlouvě budou-
cí o zřízení věcného břemene-služebnosti 
se společností ČEZ Distribuce, a.s. Zemní 
kabelové vedení nízkého napětí včetně pi-
líře bude umístěno pod povrchem pozem-
kové parcely č. 1190/3 v ul. Na Hamrech 
v předpokládané délce cca 6 m.  7-0-0

 RM schválila vynaložení prostředků 
z rozpočtu města k uzpůsobení soukromé-
ho majetku, a to části pozemku p. č. 161/1 
v k. ú. Staré Město nad Met., o výměře cca 
70 m2, tak aby tento soukromý majetek 
mohl sloužit veřejnému zájmu – vybudo-
vání pěší stezky, která spojí sídliště SUN 
a ulicie Pod Rozkoší a Lidickou. 7-0-0

 RM schválila uzavření nájemní smlouvy 
čse společností Alza.cz a.s., na pronájem 
části pozemkové parcely č. 1162/1 o vý-
měře 3 m2 v katastrálním území Náchod, 
za účelem umístění samoobslužného vý-
dejního boxu u budovy Městského úřadu 
Náchod č.p. 2020 v ulici Němcové. Smlou-
va se uzavírá na dobu neurčitou. 7-0-0

 RM vzala na vědomí informaci o odstou-
pení města Náchoda k 30. 9. 2019 jako pro-
najímatele ze Smlouvy o umístění zaříze-
ní a anténního systému Duhová č.p. 269 
Náchod, platné od 1. 5. 2003.  7-0-0
Rekonstrukce úřednického traktu 
a turionu státního zámku Náchod 7-0-0

 RM vzala na vědomí informaci a žádost 
Královéhradeckého kraje o spolupráci při 
rekonstrukci úřednického traktu a turio-
nu státního zámku v Náchodě. O využi-
té těchto prostor dlouhodobě usiluje Ga-
lerie výtvarného umění v Náchodě, které 
by tento krok umožnil rozšířit výstavní 
prostory, ale i prostory, které nyní chy-
bějí – dílny pro edukaci, pro knihovnu se 
studovnou, depozitáře, přednáškový sál, 
fotoateliér, dílenské zázemí a další.
Žádost o čerpání 
fondu rezerv a rozvoje 7-0-0

 RM schválila čerpání fondu rezerv a roz-
voje ve výši 28.137 Kč a převod této částky 
do rozpočtu příspěvkové organizace Spor-
tovní zařízení města Náchoda. Finanční 

prostředky budou použity na pořízení fre-
kvenčního měniče.
Žádost o povolení 
čerpání fondu investic 7-0-0

 RM schválila čerpání fondu investic 
ve výši 136.960 Kč pro Základní umělec-
kou školu, Náchod. Finanční prostředky 
budou použity na nákup vypalovací ke-
ramické pece.
Žádost ZŠ Komenského o souhlas 
s přijetím účelově určeného 
finančního daru 7-0-0

 RM souhlasila s přijetím účelově ur-
čeného finančního daru Základní škole, 
Náchod, Komenského 425 od společnos-
ti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. v celko-
vé výši 36.285 Kč v rámci projektu Obě-
dy pro děti. 
Projektové záměry 
Střediska volného času Déčko 7-0-0

 RM schválila projektové záměry Středis-
ka volného času Déčko, Náchod, Zámecká 
243 na rok 2019 v celkové výši 643.300 Kč
Úprava nejvyššího povoleného 
počtu žáků v základních školách 7-0-0

 RM souhlasila s podáním žádosti o změ-
nu v údajích v rejstříku škol a školských 
zařízení. Postupné snížení kapacit zapsa-
ných nyní v rejstříku si klade za cíl s ohle-
dem na demografický vývoj snížení povo-
leného počtu žáků v jednotlivých třídách 
tak, aby naplněnost zákl. škol byla vyvá-
žená a tím byly vytvořeny optimální pod-
mínky pro zvyšování kvality vzdělávání.
Žádost Tréninkové kavárny Láry Fáry 
o povolení promítání filmů 7-0-P

 RM vzala na vědomí žádost na promítá-
ní filmů po 22. hodině, maximálně však 
do 22.30 hodin na zahradě Tréninkové ka-
várny Láry Fáry v Náchodě, v ulici Hur-
dálkova čp. 371, pod dobu šesti čtvrtků 
ve dnech 23. 7., 30. 7., 6. 8., 13. 8., 20. 8. 
a 27. 8. roku 2020.
Hřbitovní budova č.p. 748 
na starém židovském hřbitově 7-0-0

  RM vzala na vědomí e-mail společnosti 
Matana a.s. (vlastníka budovy) a pověři-
la místostarostku Ing. P. Maršíkovou jed-
náním se zástupci a. s. Matana k nápravě 
dlouhodobě neutěšeného stavu této budo-
vy v centru města.
Nákup pojízdného pódia 7-0-0

 RM vzala na vědomí žádost odboru kul-
tury, sportu a cestovního ruchu na nákup 
nového pojízdného pódia pro pořádání 
kulturních akcí a pověřila odbor kultury 
sportu a cestovního ruchu zahrnutím fi-
nanční částky ve výši 455.000 Kč do návr-
hu rozpočtu na rok 2020.
Návštěva francouzského města Persan 
při příležitosti oslav 40. výročí Con-
servatoire de Musique a podepsání do-
hody o spolupráci mezi Náchodem a Per-
sanem 7-0-0

 RM schválila služební cestu do města 
Persan (Francie) pro Kamila Krunku – od-
borného pracovníka odboru kultury, spor-
tu a cestovního ruchu, Mgr. Zbyňka Mok-
rejše – ředitele ZUŠ Náchod a sbormistra 

dětského pěveckého sboru Canto a jedno-
ho člena zastupitelstva města – Mirosla-
va Bráta za účelem podpisu partnerské 
smlouvy ve dnech 11.–13. 10. 2019. 
Uzavření Smlouvy o převodu a převzetí 
investorství na stavbu „Náchod – Jizbi-
ce, splašková kanalizace II. etapa“ 8-0-0

 RM souhlasila s uzavřením Smlouvy 
o převodu a převzetí investorství se spo-
lečností Vodovody a kanalizace Náchod 
a.s. na stavbu „Náchod – Jizbice, splaško-
vá kanalizace II. etapa“ dle předloženého 
konceptu a pověřila městský úřad, aby sa-
mostatně rozhodl o jejím finálním znění.
Stavební úpravy klubovny 
na Pavlišově 8-0-0

 RM schválila cenovou nabídku a souhla-
sila s uzavřením objednávky pro pana Mi-
lana Hejzlara, Kramolna na úpravu klu-
bovny na Pavlišově. V rámci úprav bude 
proveden přístupový chodník od klubov-
ny k WC a k venkovnímu umyvadlu, nové 
zásuvky, vypínače a osvětlení, nové roz-
vody elektro a drobné opravy a doplnění 
parapetů a zateplení vrat.
Sportovně kulturní centrum Náchod 
– Babí – zadávací řízení 8-0-0

 RM schválila zadávací dokumentaci ve-
řejné zakázky „NOVOSTAVBA SPORTOVNĚ 
KULTURNÍHO CENTRA na parc. č. 191/75, 
NÁCHOD – BABÍ“.
Vytvoření dvou funkčních míst 
MěÚ Náchod a stanovení celkového 
počtu zaměstnanců města 
zařazených v MěÚ 7-0-1

 RM schválila s účinností od 1. 10. vytvo-
ření dvou funkčních míst – dvou pracov-
níků městs. informačního centra na od-
boru kultury, sportu a cestovního ruchu.

 RM stanovila podle zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném 
znění, celkový počet zaměstnanců měs-
ta zařazených v městském úřadu na 189, 
bez zaměstnanců na mateřské dovolené, 
rodičovské dovolené a zaměstnanců uvol-
něných pro výkon veřejné funkce, s účin-
ností od 1. 10. 2019. 

TELEGRAFICKY:
 RM schválila udělení záštity města Ná-

choda nad veřejnou sbírkou Klubu čes-
kých turistů na revitalizaci a moderniza-
ci Jiráskovy chaty na Dobrošově. 7-0-0
Rada města Náchoda 14. 10. 2019
Jednání rady města se zúčastnilo šest, pozdě-
ji osm radních, jeden byl omluven. 
Majetkoprávní úkony obce

 RM sjednotila od 1. 1. 2020 platby 
za jedno garážové stání v čp. 269 v ulici 
Duhové na 531 Kč/měsíc. 6-0-0

 RM schválila uzavření dodatku 
ke smlouvě o nájmu výměníkových sta-
nic se společností innogy Energo, s.r.o. 
Dodatkem č. 14 se snižuje počet prona-
jatých výměníkových stanic o dvě stani-
ce, a to VS 40 – Plhov 3 (stavba bez čp/če) 
a VS 41 – Borská (stavba s č. ev. 686). Vý-
měníkové stanice přestaly být předmě-
tem nájmu dnem, kdy se společnost in-
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nogy Energo, s.r.o. stala jejich vlastníkem, 
tj. dnem vkladu vlastnického práva do ka-
tastru nemovitostí s účinky ke dni podá-
ní návrhu. 6-0-0

 RM schválila uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene – služebnosti se společ-
ností ČEZ Distribuce, a. s. Zemní kabelové 
vedení nízkého napětí je umístěno pod po-
vrchem stavební parcely č. 202 v Hurdál-
kově ulici o celkové délce 7 m. Smlouva se 
uzavírá na dobu neurčitou.  6-0-0

 RM schválila uzavření smlouvy o zří-
zení věcného břemene – služebnosti se 
společností ČEZ Distribuce, a.s. Zemní ka-
belové vedení nízkého napětí je umístě-
no pod povrchem pozemkové parcely č. 
1197/1 v katastrálním území Náchod o cel-
kové délce 14,88 m. Smlouva se uzavírá 
na dobu neurčitou.  6-0-0

 RM schválila nájemní smlouvu se spo-
lečností Průmstav Náchod s.r.o. Smlouva 
se týká pronájmu části pozemkové par-
cely č. 713/1 o výměře 129 m2 a části po-
zemkové parcely č. 2168 o výměře 208 m2 
v katastrálním území Náchod, za účelem 
umístění, resp. ponechání stávající stav-
by ubytovny pro zaměstnance společnos-
ti. Smlouva se uzavírá na dobu určitou 
s účinností ode dne 1. 11. 2019 do 30. 4. 
2020.  6-0-0

 RM schválila v působnosti valné hro-
mady společnosti Správa budov Náchod 
s.r.o. převod 800.000 Kč z účtu nerozděle-
ný zisk z minulých let na účet města Ná-
choda jako výplatu podílu na zisku. 6-0-0

 RM schválila Dohodu o ukončení smlou-
vy o umístění reklamního poutače s fir-
mou TSFinance s.r.o. k 30. 9. 2019 a vrá-
cení části úplaty za umístění reklamního 
poutače ve výši 528,40 Kč včetně DPH fir-
mě TSFinance s.r.o. 6-0-0

 RM schválila ukončení Smlouvy o vý-
půjčce nebytového prostoru skladu v uli-
ci Kladská č.p. 97 v Náchodě dohodou k 31. 
10. 2019. 7-0-0
Žádost o schválení nákupu vozidla 
pro TS Náchod s.r.o. 7-0-0

 RM souhlasila s nákupem nového au-
tomobilu Renault MASTER R30 ver-
ze L2H1P3 135k sklopný valník Cool pro 
společnost Technické služby Náchod s.r.o. 
z rozpočtu města Náchoda.

 RM uložila odboru správy majetku a fi-
nancování připravit ke schválení přísluš-
nou smlouvu o výpůjčce po nákupu vozidla.
Plán zimní údržby 
na období 2019/2020 7-0-0

 RM schválila plán zimní údržby míst-
ních komunikací v Náchodě na zimní ob-
dobí 2019–2020.
Vybavení přírodovědné a jazykové 
učebny Déčka Náchod – právní akt 7-0-0

  RM vzala na vědomí informaci o vydání 
právního aktu k projektu „Vybavení pří-
rodovědné a jazykové učebny Déčka Ná-
chod“, CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0011308 
podpořeného z Integrovaného regionál-
ního operačního programu prostřednic-
tvím výzvy s názvem „MAS Stolové hory 

– IROP – Infrastruktura pro zájmové, ne-
formální a celoživotní vzdělávání – I. 

 RM souhlasila s vystavením objednávky 
společnosti Vše pro stavby s.r.o., Náchod, 
na provedení zaměření stávajícího stavu 
a studii dispozičního řešení stavby, pro 
objekt domu ul. Odboje č.p.50, k.ú. Staré 
Město nad Metují.
Oprava dešťové kanalizace 
v ul. Na Strži 7-0-0

 RM schválila vystavení objednávky 
společnosti ALPRIM CZ s.r.o., Velké Poříčí 
na opravu dešťové kanalizace v ul. Na Str-
ži v Náchodě.
Most přes Metuji Náchod 
– Běloves, ul. U Zbrojnice  7-0-0

 RM schválila uzavření Smlouvy o smlou-
vě budoucí o realizaci přeložky distribuč-
ního zařízení určeného k dodávce elek-
trické energie s firmou ČEZ Distribuce, 
a.s. na akci: „Most přes Metuji Náchod – 
Běloves, ul. U Zbrojnice“.
MMR – Podpora obnovy místních 
komunikací, Rozhodnutí 
o poskytnutí dotace 8-0-0

 RM vzala na vědomí Rozhodnutí o po-
skytnutí dotace včetně podmínek účas-
ti státního rozpočtu pro projekt „Obnova 
místních komunikací v Náchodě“ podpo-
řeného v rámci podprogramu Podpora 
obcí s více než 10.000 obyvateli pro do-
tační titul: 117d8230A Podpora obnovy 
místních komunikací vyhlášeného Mini-
sterstvem pro místní rozvoj ČR.
Stavební práce na pozemcích 
Správy silnic KHK  8-0-0

 RM souhlasila s uzavřením smluv 
o podmínkách zajištění užívání silničního 
pozemku ke stavební činnosti se Správou 
silnic Královéhradeckého kraje na akce 
dešťová kanalizace v ulici Za Kapličkou 
a oprava a doplnění chodníku v ulici Pavli-
šovská na Babí u Náchoda.
Veřejná zakázka 
„Sběrný dvůr v Náchodě“  8-0-0 

 RM schválila vypsání zadávacího říze-
ní k veřejné zakázce „Sběrný dvůr v Ná-
chodě“ ve zjednodušeném podlimitním 
řízení, zadávací dokumentaci k veřejné 
zakázce dle předloženého návrhu a pově-
řuje městský úřad, aby samostatně rozho-
dl o jejím finálním znění.
Novostavba sportovně kulturního cent-
ra Náchod – Babí – výkon služeb technic-
kého dozoru stavebníka a koordinátora 
BOZP 8-0-0

 RM schválila vystavení objednávek 
na výkon služeb tech. dozoru stavebníka 
a na výkon koordinátora BOZP na novo-
stavbu sportovně kulturního centra Ná-
chod – Babí, panu Michalu Novákovi, Me-
zilesí.
Návrh na zvýšení úhrady v Domově pro 
seniory Marie a pečovatelské služby 
od 1. 1. 2020 8-0-0

 RM souhlasila se zvýšením úhrady 
v Domově seniorů Marie včetně odlehčo-
vací a pečovatelské služby dle předložené-
ho návrhu od 1. 1. 2020.

Žádost ZŠ T. G. Masaryka Náchod o sou-
hlas s přijetím účelově určeného finanč-
ního daru 8-0-0

 RM souhlasila s přijetím účelově ur-
čeného finančního daru Základní škole  
T. G. Masaryka Náchod, od společnosti WO-
MEN FOR WOMEN, o.p.s. v celkové výši 
62.972 Kč v rámci projektu Obědy pro děti.
Rámcová smlouva o výpůjčce 
– 2 kusy videoboxů pro sběr 
dopravních informaci 8-0-0

 RM schválila smlouvu o výpůjčce v před-
loženém znění. Na základě této smlouvy 
budou předmětné videoboxy zapůjčovány 
k využití pro monitorování dopravy a ná-
sledné vyhodnocení v jednotlivých měs-
tech a obcích náchodského okresu.
Nová komunikace v ulici Krátká 
– změna rozsahu 8-0-0

 RM souhlasila s vystavením změny ob-
jednávky na akci položení asfaltového 
krytu v ulici Krátká společnosti BEZEDOS 
s.r.o., Velké Poříčí.
Provozování městské 
hromadné dopravy 8-0-0

 RM schválila uzavření dodatku č. 3 
ke smlouvě o závazku veřejné služby 
k provozování MHD a uzavření dodatku 
č. 4 ke smlouvě o vzájemné spolupráci při 
zajištění dopravní obslužnosti veřejnou 
linkovou dopravou mezi Královéhradec-
kým krajem a městem Náchod. Dodatky 
řeší zajištění dopravní obslužnosti úseku 
Horní Radechová-Slavíkov z důvodu uza-
vření silnice I/14 v Horních Radechové 
po dobu rekonstrukce. 
Ceník parkování platný 
od 1. 11. 2019 8-0-0

 RM schválila ceník parkování na míst-
ních komunikacích a určených úsecích 
místních komunikací vymezených v na-
řízení města č. 4/2014 ze dne 19. 8. 2014 
dle přiloženého návrhu ceníku s účinnos-
tí od 1. 11. 2019 a uložila zvýšit dohled 
na vybírání poplatků na parkovišti u po-
likliniky. Podrobnosti na str. 26.
Provozní budova a zázemí na dopravním 
hřišti v Bělovsi  8-0-0

 RM souhlasila s cenovou nabídkou 
na zpracování jednostupňové projektové 
dokumentace v rozsahu pro územní roz-
hodnutí (DUR) a stavební povolení a pro-
vádění stavby (DUR, DSP+PDPS) pro akci 
„Provozní budova a zázemí na dopravním 
hřišti v Bělovsi“ a schválila uzavření ob-
jednávky pro společnost INS spol. s r.o., 
projektový a inženýrský atelier Parkány, 
Náchod.
TELEGRAFICKY:

  RM schválila změnu Programu pro pod-
poru životního prostředí Města Náchoda 
(pravidel pro poskytování dotací). Změna 
spočívá v úpravě typu žadatele (právnic-
ká osoba se sídlem v Náchodě) a upřesně-
ní opatření, na které může být dotace po-
skytnuta. 7-0-0

 RM schválila Smlouvu o poskytnutí do-
tace z rozpočtu města Náchoda pro z.s. 
Hvězda Pardubice ve výši 18.000 Kč. 7-0-0
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V neděli 29. září 2019 se na Jizbici v kap-
li Panny Marie Lurdské konala posvícen-
ská mše svatá. U této příležitosti si místní 
věřící připomněli výročí 120 let od posvě-
cení této kaple a 100 let od vysazení pa-
mátné lípy. Za přítomnosti místostarostů 
města Pavly Maršíkové a Františka Majera 
sloužil mši svatou P. Zdeněk Kubeš. Po mši 
byla připomenuta zajímavá historie kaple, 
pan děkan i oba místostarostové poděko-
vali místním věřícím za to,že se pravidel-
ně a pečlivě o kapličku starají. Na závěr 

nechyběl ani společný přípitek a požeh-
nání všem přítomným.

Po mši svaté vyšel průvod věřících 
z kapličky do místní hospůdky, kde je če-
kalo pohoštění v podobě oběda. Od 14 ho-
din se pak konalo posvícenské posezení 
rodáků, při kterém místní nejen vzpomí-
nali, ale vystoupil i dětský spolek Aktivá-
ček se svým tanečním programem. K po-
slechu i tanci hrála hudba Roušarovci. 

 B. Majerová 

Jizbická kaplička 
slavila 120. výročí od posvěcení

Krásné slunečné počasí, stromy zbarve-
né do pastelových barev, mírný vítr – to 
byly kulisy 7. ročníku Jizbické drakiády, 
která se konala třetí říjnovou neděli. O or-
ganizaci se postarali členové SK Jizbice 
ve spolupráci s dětským spolkem Aktivá-
ček. Od 13 hodin se nad jizbickým hřištěm 
vzneslo 23 draků různých tvarů a veli-
kostí. Letos se soutěžilo nově – celkem ve  
4 kategoriích: drak, který se vznese jako 
první, drak, který vylétne nejvýše, drak 
originálního tvaru a drak ručně vyrobe-
ný. Po 40 minutách létání měla porota jas-
no a každá kategorie svého vítěze. Odmě-
něni dětskou knihou a sladkou dobrotou 
však byli nejen vítězové, ale i všechny zú-
častněné děti. Po společném fotografová-
ní si mohly děti opéct buřty. Nechybě-
lo ani tradiční občerstvení pro dospělé. 
Nedělní slunečné odpoledne si opravdu 
všichni užili. B. Majerová 

Drakiáda na Jizbici

Kdy byl Hronov přesně založen, ne-
víme. Je ovšem známo kým – šlechti-
cem Hronem z rodu Načeraticů, který žil 
ve 13. století, tudíž k založení Hronova 
muselo dojít někdy v tomto období. Prv-
ní písemná zmínka o Hronově pochází  
z 3. června 1359 a pojednává o ustanove-
ní nového faráře „ke kostelu v Hronově“. 
Letos si Hronov připomíná toto výročí, 
a protože jeho historie je mnohem bo-
hatší a zajímavější, máme dobrou zprávu 
pro všechny, jimž Hronov přirostl k srdci. 
Světlo světa spatřila nová výpravná publi-
kace s názvem „Bejvávalo ... aneb Hronov 
za našich pradědečků a prababiček“. Roz-
sáhlé dílo, jehož první díl vychází za pod-
pory města Hronova, představí ty nejza-
jímavější momenty z hronovské historie. 
O tom, že se jedná o počin vskutku mimo-
řádný, svědčí rovněž to, že u jeho zrodu 
stál hronovský rodák a velký znalec míst-
ních poměrů pan Boris Ekrt, jemuž pomá-
hal regionální historik Richard Švanda. 
Kniha byla slavnostně pokřtěna v Jirás-
kově divadle v Hronově 15. října. Kdo si 
ji nezakoupil přímo zde, může tak učinit 
na vybraných místech v Hronově a Nácho-
dě.                                         Richard Švanda

Nová výpravná 
kniha k historii Hronova

Zveme vás tímto na besedu s názvem 
„Retrohádky, aneb když Náchoďané na-
dávali“. Čeština je natolik bohatý jazyk, 
že obsahuje i širokou paletu lidových na-
dávek. Zajímá-li vás, jakým způsobem se 
klelo a nadávalo z různých příčin před 
několika desítkami let, pak je tato bese-
da určena právě pro vás. Uskuteční se 
opět v přednáškovém sále divadla Dr. Jo-
sefa Čížka v Náchodě ve čtvrtek 21. 11.  
od 18 hodin. 

Listopadová beseda

     
   KRONIKA

V září 2019 se narodilo:
19 náchodských občánků

V září 2019 byli oddáni:
9. 9.  Lukáš Chobotský. Náchod
  Pavla Mílová. Náchod
20. 9. Miloš Pešák. Náchod
  Kristýna Schmidtová. Náchod
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Krátká vzpomínka na zesnulé s přispěním 
pěveckého spolku HRON a slovem Aleše 
Fetterse proběhne v sobotu 2. listopadu 
2019 v 17 hodin v kostele sv. Jana Křtitele 
na hřbitově v Náchodě. 

Přijďte zapálit svíčku a společně si připo-

menout naše předky.

Vzpomínka na zesnulé

Komorní hudba zve…
Slavnostní koncert ke Dni boje za svo-
bodu a demokracii a Mezinárodní-
mu dni studentstva se koná ve čtvrtek  
7. listopadu 2019 od 19 hodin v Měst-
ském divadle Dr. Josefa Čížka na ná-
chodském náměstí. Vystoupí, jedenkrát 
v této sezóně, Filharmonie Hradec Krá-
lové se skladbami ryze českých autorů 
Bedřicha Smetany a Antonína Dvořá-
ka. Zejména Dvořákův nádherný Kon-

cert pro violoncello a orchestr h moll se svojí bohatou virtuóz-
ní i obsahovou koncepcí v podání violoncellisty Michala Kaňky 
bude jistě důstojnou oslavou 30. výročí sametové revoluce. Stá-
le platí slova George Santayany: „Ti, kdo si nepamatují minulost, 
jsou odsouzeni k tomu ji opakovat“. 

Za výbor KHN Lydia Baštecká

Třetí ročník česko-polského projektu se ponese ve zname-
ní zapomenutých i stále živých tradic. Návštěvníci se mo-
hou těšit na osm různých, pravidelně se opakujících prázd-
ninových zážitků.

Magický rok 2020 zahájíme přípravou na Festival zážitků. 
Katalog k němu nabídneme v prvním čtvrtletí nejprve na ve-
letrzích a na jaře pak i v informačních centrech regionu. Po-
drobnosti o letním programu se dozví zájemci až po novém 
roce, ale už nyní můžeme prozradit, která místa se do projek-
tu zapojila.

Na české straně je to Stará škola Dřevěnka v Polici nad Metu-
jí. Jiráskovo divadlo v Hronově. Domek Boženy Němcové v Čer-
veném Kostelci a zámek Adršpach. Polskými partnery projektu 
se stala pevnost v Kłodzku. Muzeum lidové kultury Sudetské-
ho pohoří a Stezka mizejících řemesel v Kudowa-Zdrój a Muze-
um papírenství v Duszniki-Zdrój. Na těchto místech se v pra-
videlných týdenních cyklech během července a srpna odehrají 
jednotlivé akce spojené s poznáváním tradic.

Stejně jako v létě 2019 se bude soutěžit o mimořádný zá-
žitek i věcné ceny. Všechny aktivity i nadále zůstávají zdar-
ma. Po jejich absolvování mohou účastníci navštívit také dal-
ší atraktivity v místě zážitku. Průvodcem jim v tomto bude 
zmíněný katalog.

Program festivalu i další informace budeme postupně zve-
řejňovat na www.festivalzazitku.cz

Festival zážitků 
bude pokračovat i v roce 2020Léto skončilo a o slovo se přihlásil podzim. Se změnou roční-

ho období zaznamenáváme nové události také u běloveských ha-
sičů. V pátek 4. října 2019 se v obřadní síni náchodské radnice 
sešli příslušníci integrovaného záchranného systému, aby z ru-
kou starosty města převzali ocenění za přínos pro město Náchod 
a jeho občany. Medaile uděluje starosta Náchoda od roku 2014 
jako výraz úcty a poděkování policistům, hasičům a záchraná-
řům, ale i jejich rodinám, které jim vytvářejí podmínky pro to, 
aby se do záslužné práce ve prospěch druhých, při níž nezřídka 
nastávají situace, kdy nasazují své vlastní životy, mohli aktiv-
ně zapojovat. Ocenění za mimořádný přínos pro město Náchod 
a jeho občany z rukou starosty převzal také Milan Kligl – člen 
jednotky SDH Náchod, aktivní člen SDH Běloves. Moc mu tímto 
za jeho práci děkujeme a blahopřejeme!!!

Napilno měla i naše jednotka, která v září vyjížděla ke dvě-
ma případům. Ten nejnáročnější však musela řešit již v následu-
jícím měsíci, v neděli 13. října. Naše jednotka byla zalarmována 
kvůli nahlášenému požáru rodinného domu v části Staré Měs-
to nad Metují, v ulici Na Skalce. Při příjezdu na místo hasiči zjis-
tili, že hoří v podkroví domu, začínala také doutnat střecha. Li-
kvidace požáru trvala dvě hodiny, přičemž došlo ke zranění tří 
osob, z toho jedna byla obyvatelkou požárem zasaženého domu. 
Při zásahu byli zraněni také dva dobrovolní hasiči. Všechny tři 
si převzali do péče zdravotničtí záchranáři.

Naši mladí hasiči se 12. 10. 2019 zúčastnili Memoriálu Jose-
fa Kárníka, soutěž ZPV v Mezilesí. Družstvo mladších obsadilo 
11. místo, družstvo starších 27. místo. Skvělé výkony předvedli 
jednotlivci. Za Dorost jednotlivci-chlapci obsadil Jakub Hejzlar 
3. místo, Michal Jijco 5. místo a Tomáš Rousek 12. místo. Děku-
jeme za reprezentaci a krásná umístění. 

Richard Švanda. kronikář sboru

Okénko do života SDH Běloves
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Jednou mi můj příbuzný v Praze řekl: 
„Když přijdeš na neznámé místo, vystup 
na nejvyšší bod a zajdi na hřbitov.“ Pak 
mě vzal na Petřínskou rozhlednu. Mno-
hokrát jsem se přesvědčila o pravdivosti 
jeho slov. Podobným způsobem jsem se 
seznamovala s Náchodem a jeho obyva-
teli. I dnes procházím náchodským hřbi-
tovem s úctou k předkům, kteří vytvářeli 
materiální a duchovní bohatství našeho 
města či ho jinde proslavili. Na brněn-
ském hřbitově mají u každého hrobu vý-
znamné osobnosti dokonce QR kód. Při-
loží-li si k němu návštěvník svůj mobilní 
telefon, objeví se mu na displeji údaje 
o dané významné osobnosti.

 Nyní se ale chci soustředit na býva-
lý náchodský hřbitov u vlakové zastáv-
ky ve Starém Městě. Jistě mnozí tuší, že 
jde o bývalý židovský hřbitov. Za nacis-
tické okupace byl zničen, krásné žulové 
náhrobky byly odstraněny a rozprodány. 
Hroby zarůstají travou, jména zemřelých 
na plechových cedulkách mizí. Až na pár 
starších příbuzných, občas i zahranič-
ních, skupinek skautů a několika přátel 
sem lidé nechodí. Naskytl by se jim smut-
ný pohled.

 Přesto je zde místo, které přitahuje po-
zornost a k němuž návštěvník přistupu-
je s pokorou – Památník holocaustu a ži-
dovského protinacistického odboje. Byl 
odhalen před sedmdesáti lety – 30. říj-
na 1949 za přítomnosti představitelů ži-
dovské obce, ale především náchodských 
sousedů, neboť židovských spoluobčanů 

Dušičkové zamyšlení k sedmdesátinám
zde po válce zůstala asi desítka. Slavnost-
ní řeč u Památníku přednesl PhDr. Gus-
tav Sicher (1880–1960), bývalý náchodský 
rabín a po 2. světové válce vrchní zem-
ský rabín. Na velké černé žulové desce se 
na obou stranách stříbří jména poprave-
ných a umučených. Jen z Náchoda a oko-
lí je jich 247, další jsou z Hronova. Poli-
ce nad Metují, České Skalice, Červeného 
Kostelce a Úpice. Celkem 349 jmen mužů, 
žen i dětí, kterým nebylo dopřáno, aby od-
počívali v rodné zemi. Na vedlejším ma-
lém památníku, který byl obnoven v roce 
2016, jsou jména členů západního proti-
nacistického odboje, letce Jiřího Bauera 
a tankisty Bedřicha Kohna.

 Někteří lidé si kladou otázku, jestli má 
smysl neustále oživovat příběhy zemře-
lých a vracet se k těm chmurným strán-
kám naší historie. Raději se soustřeďují 
na přítomnost se slovy, že jim stačí jejich 
vlastní problémy. Někteří nechtějí znát 
ani své vlastní kořeny. Zdá se mi, jako by 
žili ve vzduchoprázdnu, kde jsou oni, je-
jich životy a pak už nic. Necítí se být ma-
lou částečkou nekonečné řady, v níž jedni 
předávají tuto zem dalším. Snad ani pak 
necítí velkou sílu odpovědnosti a pokory, 
s nimiž se takové předávání děje. Je dob-
ře, když člověk intenzivně prožívá součas-
né děje. Nebojme se však vracet i k příbě-
hům našich předků, poznat jejich radosti, 
ale i utrpení. Vždyť každý z nás je sice je-
dinečný, ale jen malou součástí nekoneč-
ného řetězce.

Alena Čtvrtečková. kronikářka 

V neděli 20. října 2019 se v Domově pro 
seniory Marie ve společenské místnosti 
uskutečnilo mezigenerační setkání s čte-
ním z knížek. Děti pro klienty předčítaly 
ze svých oblíbených knížek. Četlo se rov-
něž v pokojích u lůžek imobilních klientů. 
Klienti od organizátorek akce dostali po-
zvání na domácí bábovku, čaj a kávu. Celé 
nedělní odpoledne s knížkami provázela 
skvělá atmosféra a klienti s velkým zau-
jetím naslouchali čtení pohádek, dobro-
družství a různých příběhů. Akce se vel-
mi vydařila a všem zúčastněným se líbila. 
Akce se zúčastnili představitelé města Ná-
choda starosta Jan Birke a místostarostka 
Ing. Pavla Maršíková. Děkujeme organizá-

torkám zastupitelce Petře Bašové a Ladě 
Adámkové za akci Spolu a s knížkou. Sa-
mozřejmě děkujeme všem mladým čtená-
řům žákům ZŠ Komenského pod vedením 
paní učitelky Komárkové.     Mgr. J. Vejrych 

Nedělní čtení 
pro klienty Domova pro seniory Marie

Listopadová výročí
1. 11. 1919 se narodil Radovan Lukavský, 
herec, jehož výkon jak herecký, tak i re-
citační jsme mohli mnohokrát prožívat 
i u nás v Náchodě. 4. 11. 1909 se v Nácho-
dě narodil přední český typograf, tvůrce 
řady krásných knih Oldřich Hlavsa. 
4. 11. 1964 se narodil Mgr. Jan Čížek, 
archivář, přední člen skupiny vojenské 
historie.  6. 11. 1884 se konal v Hrono-
vě sňatek rodičů sourozenců Čapkových, 
MUDr. Antonína Čapka s Boženou Novot-
nou. 11. 11. v 11 hodin si každoročně při-
pomínáme oficiální konec první světové 
války. Naše město organizuje vzpomínku 
tradičně u pomníku na Dobrošově.
11. 11. 1939 zemřel na následky zranění 
při manifestaci 28. října student Jan Ople-
tal. Jeho pohřeb 15. 11. byl tichou protina-
cistickou manifestací. Němci odpověděli 
17. 11. zavřením všech českých vyso-
kých škol, popravou zástupců student-
stva a uvězněním mnoha dalších. Sedm-
náctý listopad byl ještě za války vyhlášen 
jako Mezinárodní den studentstva. Při 
padesátém výročí 17. 11. před třiceti lety 
se rozhodli představitelé komunistické 
moci rovněž tvrdě zasáhnout proti stu-
dentům. Výsledkem byl patrně proti je-
jich očekávání konec jejich neomezené 
moci. Dnes si tento den připomínáme 
jako Den boje za svobodu a demokracii.  
16. 11. 1919 se narodil JUDr. Miloslav Za-
choval, zakladatel a dirigent někdejší-
ho náchodského jazzového orchestru, 
o němž čteme v dílech Josefa Škvorecké-
ho. 17. 11. 1949 se narodil umělecký foto-
graf Oldřich Nermuť. 
19. 11. 2004 zemřel doc. RNDr. Václav Du-
cháč, významný biolog, absolvent a pak 
profesor zdejšího gymnázia.
22. 11. 1949 se narodila Mgr. Alena Čtvr-
tečková, badatelka, autorka řádky publi-
kací o historií náchodských Židů.
23. 11. 1989 zemřel tajný biskup P. Josef 
Blahník, kněz pronásledovaný komunis-
tickým režimem. Je pohřben na náchod-
ském hřbitově. 24. 11. 2004 zemřel spiso-
vatel a novinář, náchodský rodák Pavel 
Grym. 25. 11. 1919 se narodil na Dobro-
šově režisér a tvůrce filmů pro děti Josef 
Pinkava. 25. 11. 1919 se narodil prof. Zby-
něk Mrkos, dirigent a sbormistr, který se 
zasloužil i o náchodský hudební život, ze-
jména při zakládání Komorního orches-
tru Slávy Vorlové a festivalu Camerata 
Nova Náchod. 
28. 11. 1954 zemřel prof. Viktor Jahn. 
dlouholetý profesor zdejšího gymnázia, 
hudební publicista i organizátor – zakla-
datel Komorní hudby.  29. 11. 1839 zemře-
la „naše paní kněžna“ Kateřina Vilemí-
na vévodkyně Zaháňská. 30. 11. 1949 se 
v Náchodě narodil profesor stavební prů-
myslovky, tělocvikář, ale i výtvarník An-
tonín Kříž. častý účastník Náchodských 
výtvarných podzimů.                          (AF)
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Historické průmyslové stavby 
10. Elektrotechnická firma 

Antonín Taichman a spol. (ATAS, MEZ), Náchod
Elektrotechnická průmyslová výroba se v Náchodě rozvíjela 

až po skončení první světové války. Na jejím vzestupu měl vel-
kou zásluhu Antonín Taichman (17. 7. 1899 Běloves – 6. 7. 1969 
Náchod), pocházející z početné rodiny Josefa Taichmana, míst-
ního továrního dělníka.

Navázal na činnost Josefa Dítěte (22. 3. 1882 Kramolna  
– 5. 9. 1917 Josefov, vojenská nemocnice), absolventa mistrov-
ské elektrotechnické školy, který v r. 1912 založil v Náchodě 
první elektrotechnickou živnost. Díky probíhající elektrifikaci 
Náchoda měla firma dost práce a v srpnu 1913 přibrala již dru-
hého učně – Antonína Taichmana z Bělovse, který zde setrval až 
do svého vyučení v r. 1916. Slibný vývoj přerušila 1. světová vál-
ka, kdy většina mužů odešla na frontu a J. Dítě posléze na násled-
ky válečných útrap zemřel. Zanechal po sobě manželku Marii, 
roz. Dörnerovou (nar. 1891) a dvě děti. Jeho syn Josef se později 
stal známým lékařem, primářem náchodské ortopedie. 

Na konci roku 1918 oslovil vdovu Marii Dítětovou nyní již zku-
šený elektrotechnik Antonín Taichman a navrhl jí, aby obno-
vila živnost a jeho přibrala jako technického poradce. Tak byl  
v r. 1919 obnoven obchod s obchodvedoucím A. Taichmanem 
v pronajatém prostoru v rohovém 
domě čp. 56 na náměstí (dnes část 
obchodu Verner), kde také s jed-
ním učněm prováděl drobné opra-
vy. M. Dítětová si v r. 1923 vdov-
ským právem obnovila koncesi, 
která byla 4. 12. 1926 přiznána  
i A. Taichmanovi. Firma, která se 
kromě elektroinstalací zabývala 
také opravami elektrospotřebičů 
a prodejem radiových přijímačů, 
se postupně rozrůstala a přibírala 
další pracovníky. V té době získala 
zastoupení ČKD Vysočany a zača-
la prodávat a opravovat třífázové 
elektromotory. Proto byla nucena 
se přestěhovat do nových větších 
pronajatých prostor v domě čp. 413 na Parkánech majitele Emila 
Fuchse, později Adély Fuchsové. Dílna byla schválena 3. 9. 1926 
ještě na jméno M. Dítětové a brzy v ní pracovalo až 20 zaměst-
nanců, kteří začali mj. sami převíjet a impregnovat elektromo-
tory. 

Dne 26. 6. 1928 byla uzavřena společenská smlouva mezi M. 
Dítětovou a A. Taichmanem, kterou byla s platností od 1. 6. 1928 
založena nová firma se stejnými majetkovými podíly obou spo-
lečníků pod novým názvem „Ant. Taichman a spol.“, zkráceně 
ATAS, což se posléze stalo ochrannou známkou. Dne 9. 8. 1928 
byla nová firma zapsána do obchodního rejstříku u Krajského 
soudu v Hradci Králové a zaevidována u tamější obchodní ko-
mory, takže tento den je považován za oficiální datum založení 
společnosti. V roce 1930 byl vyvinut první jednofázový motorek 
OM30 a tím firma odvážně zahájila vlastní výrobu elektro zaří-
zení. Následně se rozběhla výroba nástěnných a stolních venti-
látorů a posléze získala firma mj. prestižní zakázky od známých 
firem – Avia Letňany, Baťa Zlín a pro vlak „Slovenská strela“. To-
muto rozvoji ale dosavadní výrobní prostory s kapacitou 60 za-
městnanců přes rozšíření v l. 1930 a 1933 již nepostačovaly. 

Proto byla na základě výhodné nabídky Městské spořitelny 
v Náchodě uzavřena 14. 7. 1937 trhová smlouva (zaknihovaná 
u Okresního soudu v Náchodě následujícího dne 15. 7. 1937 pod 
čd 1360/37), kterou advokát a správce konkurzní podstaty po ze-
mřelém Josefu Barvínkovi JUDr. Oskar Sýkora a opatrovník Jan 
Valeš prodali firmě Ant. Taichman a spol., elektrotechnická to-

várna v Náchodě, dům čp. 722 v tehdejší Štefkově ulici (dnes 
ul. Bratří Čapků) na Hamrech, spolu s dalšími pozemky za cenu 
300 591 Kč 20 hal. Jednalo se o nevelký přízemní objekt býv. par-
ního bělidla a barevny Josefa Barvínka z Náchoda, postavený po-
dle projektu Jana Bednáře v r. 1926, viz foto. Již 16. 7. 1937 žádal  
A. Taichman o povolení úpravy a přístavby tohoto objektu po-
dle návrhu místního stavitele Václava Sekyry. Továrna byla dle 
stavebního povolení ze 4. 8. 1937 rozšířena na severu o sklady 
a kanceláře a po kolaudaci 17. 1. 1938 byla výroba podle vzpo-
mínek pamětníků na jaře během jednoho týdne přestěhová-
na do nových prostor. Následně se firma úspěšně prezentovala 
na hospodářské výstavě Náchod 38, jejíž výstaviště leželo v těs-
ném sousedství továrny. 

Výroba elektromotorů se rozvíjela i v době 2. světové války 
a stávající prostory opět nestačily. Již koncem r. 1940 bylo zdejší-
mi staviteli Karlem Weiserem a Josefem Němečkem vyprojekto-
váno podstatné rozšíření závodu směrem k řece Metuji, což bylo 
realizováno do r. 1942. Do nových přízemních prostor s železo-
betonovou konstrukcí a jednoduchou fasádou ve funkcionalistic-
kém duchu se přesunula výroba, původní dílenské prostory byly 

upraveny na sklady. V té době v zá-
vodě, který své motorky pro svino-
vání leteckých antén dodával ně-
mecké armádě, pracovalo 210–260 
dělníků. Dne 30. 6. 1944, v době 
narůstající krize výroby, byla zru-
šena společenská smlouva z r. 1928 
a z firmy vystoupila Marie Dítěto-
vá, které A. Taichman splácel její 
majetkový podíl až do r. 1948. Stal 
se tak jediným vlastníkem a ve-
doucím podniku. Jako podnikatel 
měl velmi dobrou pověst, dobře se 
staral o zaměstnance, podporoval 
je, když se ne vlastní vinou dostali 
do nesnází a za okupace finančně 
přispíval odbojovému hnutí. Ještě 

dlouho po válce podporoval např. rodinu Bohumila Wiesnera, 
který se za války zapojil do komunistického odboje a byl popra-
ven (připomíná ho pamětní deska na původní budově).

Po osvobození došlo k opětnému rozvoji výroby a podnik byl  
v l. 1947–1948 rozšířen o další prostory směrem ke staroměst-
skému mlýnu a reorganizována výroba. Po Únoru 1948 byla 
v duchu vítězné ideologie 1. 4. uvalena na firmu národní správa 
a A. Taichman zůstal jako její zmocněnec, ale již 27. června byl 
podnik se zpětnou platností k 1. 1. 1948 zestátněn a začleněn 
do Moravských elektrotechnických závodů, n. p. Olomouc, zkrá-
ceně MEZ Náchod n. p. O vážnosti A. Taichmana svědčí i fakt, 
že i po znárodnění pracoval jako vedoucí závodu do r. 1949, kdy 
nejen ze zdravotních důvodů definitivně odešel. Vývoj podniku  
po r. 1948 byl podrobně popsán v článku Ing. Miroslavy Černikovské  
k 90. výročí založení společnosti ATAS (viz NZ 2018/7–8,  
s. 18–20), takže jenom připomeňme, že od začátku 50. let byly 
k závodu přičleněny některé blízké i vzdálenější podniky, které 
byly přizpůsobeny elektrotechnické výrobě. Produkce se pod-
statně rozšířila také díky výstavbě nových provozoven, pře-
devším moderní čtyřpodlažní budovy v mateřském závodě  
v l. 1961–1963 a staveb „na ostrově“ za mlýnským náhonem  
po r. 1965. V r. 1990 se začala připravovat privatizace náchod-
ského státního podniku MEZ, v němž bylo tehdy zaměstnáno 
1520 pracovníků, završená 1. 5. 1992 vznikem akciové společnos-
ti MEZ Náchod. Ta se r. 1994 vrátila k původnímu označení ATAS 
a trvá dodnes.                              PhDr. Jaroslav Čáp – Mgr. Jan Čížek
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Asociace turistických informačních 
center ČR (A.T.I.C. ČR) vyhlásila čtvr-
tek 24. října 2019 poprvé v historii čin-
nosti turistických informačních center 
za Den turistických informačních center 
ČR. Akce se konala v rámci Světového dne 
pro rozvoj informací a v souvislosti s 25 
lety činnosti a existence A.T.I.C. ČR a jejím 
cílem bylo blíže seznámit veřejnost s čin-
ností infocenter v České republice. 

Do akce se zapojilo také městské infor-
mační centrum, které se nachází na Ma-
sarykově náměstí. Během tohoto dne 
obdrželi návštěvníci taštičku s upomín-
kovými předměty v podobě bloků s lo-
gem města Náchoda, propisovacích tužek, 
map, průvodců do evropském městě Ná-
chod – Kudowa-Zdrój, mapy města nebo 
pexesa. Malí návštěvníci uvítali nafuko-
vací balónky – stylově v zelené barvě a lo-
gem „i“. 

„Jsme rádi, že jsme se stali jedním 
z takřka 180 informačních center v České 
republice, která se zapojila do této akce, 
a mohli tak zviditelnit svoji činnost,“ říká 
Lucie Dostálová, pracovnice informační-
ho centra. Její kolegyně Jana Somernitzo-
vá dodává: „V průběhu dne nás navštívilo 

Den turistických informačních center
téměř 150 lidí. Někteří z nich o akci ne-
věděli, jiní k nám přišli cíleně právě díky 
této příležitosti.“ 

A pokud jste k nám nestihli v tento den 
zavítat, rády vás uvidíme v pracovní dny 
od 9 do 12 a od 12.30 do 17 hodin, o víken-
dech od 9 do 13 hodin. 

Předmětem projektu Technika pro inte-
grovaný záchranný systém – CZ.06.4.59/0
.0/0.0/16_076/0011316 je pořízení elektro-
centrály, která bude sloužit k akceschop-
nosti jednotky sboru dobrovolných hasičů 
Náchod v mimořádných situacích.

Elektrocentrála umožní v nenadálé si-
tuaci např. nouzové osvětlení hasičské 
zbrojnice, dobíjení aut, svítilen, vysíla-
ček, svolávání hasičů, zajištění funkčnos-
ti vrat a dveří při výjezdu vozidel.

Dodavatelem elektrocentrály – die-
selagregátu EPS83TDE včetně kapoty a ko-
leček s madly v ceně 172 667 Kč vč. DPH je 
firma ANCER UPS. s.r.o.. Jinočany 

Projekt na pořízení elektrocentrály byl 
předložen prostřednictvím Místní akční 
skupiny Stolové hory. z. s.

Projekt je spolufinancován z EU – Ev-
ropského fondu pro regionální rozvoj pro-
střednictvím Integrovaného regionálního 
operačního programu.

Elektrocentrála pro náchodské hasiče
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Obnova místních komunikací v Náchodě
V červenci a srpnu 2019 probíhala opra-

va místní komunikace ulice V Třešinkách, 
v měsíci říjnu oprava místní komunikace 
ulice Amerika.

V Třešinkách byl během stavebních pra-
cí za téměř 3,2 mil. Kč, které prováděla fir-
ma BEZEDOS s.r.o. z Velkého Poříčí, položen 
nový asfalt včetně obrubníků a provede-
na sanace neúnosných vrstev. Vozovka je 
odvodněna do vsakovacích šachet zříze-
ných v místech stávajících uličních vpustí 
a do přilehlé krajnice. V úsecích, kde je kraj-
nice širší než 70 cm, byla komunikace zpev-
něna zatravňovací dlažbou, která mimo jiné 
umožní i krátkodobé parkování a vyhýbání 
protijedoucích vozidel. Zbývající úseky jsou 
z drceného kameniva.

Na místní komunikaci v ulici Amerika 
byla v rámci stavebních prací za téměř  
4 mil. Kč firmou STRABAG a.s. provedena 
oprava výtluků, sanace neúnosných vrs-
tev, položena asfaltová vyrovnávací vrst-
va a obrusná vrstva z asfaltu. V začátku 
úpravy bude povrch komunikace plynule 
napojen na stávající komunikaci.

Projekt „Obnova místních komunikací 
v Náchodě“ byl realizován za přispění pro-
středků státního rozpočtu ČR z programu 
Ministerstva pro místní rozvoj.

Město Náchod má od 12. října 2019 
nové partnerské město. Stal se jím fran-
couzský Persan v departementu Val-d'Oi-
se v regionu Île-de-France (25 km severně 
od Paříže). Populace: cca 12.500 obyva-
tel. Znění partnerské smlouvy, zaměřené 
na kulturní spolupráci, schválili na svém 
zářijovém jednání náchodští zastupitelé. 
Rada města Náchoda pověřila podpisem 
smlouvy zastupitele a předsedu komise 
cestovního ruchu Miroslava Bráta. Podpis 
smlouvy se uskutečnil 12. října na náměs-
tí před budovou persanské radnice. Fran-
couzská samospráva zakomponovala pod-
pis smlouvy s Náchodem do oslav 40 let 
existence tamní umělecké školy. Oslavy se 
nesly v duchu koncertů i hudebních per-
formancí v prostorách školních i sakrál-
ních včetně zajímavých vystoupení pod 
širým nebem – pochodem městem za do-
provodu bubnů počínaje a vystoupením 
profesionálního souboru – Fanfare de la 
Garde républicane – konče. Za francouz-
skou stranu smlouvu podepsal starosta 
Alain Kasse. Přítomen byl i Arnaud Bazin 
– senátor za oblast Val d Oise, Cecile Car-
ré- místostarostka Persanu pro oblast kul-
tury, Gerard Guenet – prezident Hudební 
unie Persanu. Miroslava Bráta do Francie 
doprovázel Mgr. Zbyněk Mokrejš – ředitel 
Základní umělecké školy Náchod. Odbor 
kultury, sportu a cestovního ruchu Měst-
ského úřadu v Náchodě zastupoval při 
podpisu smlouvy Bc. Kamil Krunka. „Byla 
to spolupráce uměleckých škol v Náchodě 
a Persanu, která položila základy kulturní 
spolupráce a iniciovala vznik tohoto meziná-
rodního partnerství měst. Francouzská stra-
na má zájem rozvíjet právě tuto spoluprá-
ci zaměřenou na mladou generaci, hudební 
a uměleckou edukaci a další podobné akti-
vity,“ říká zastupitel Miroslav Brát. Kro-
mě účasti na ceremonii podpisu smlou-
vy a oslavách 40 let uměleckého školství 
v Persanu, byla náchodská delegace po-
zvána i na krátkou prohlídku nedalekého 
historického opatství z 13. století, jehož 
areál je využíván i pro umělecké projek-
ty, koncerty apod.  

Kulturní partnerství 
města Náchoda 
a francouzského Persanu
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OK É N KO   zastupitelů

Za Náchod bezpečnější
Náchodem každý den projedou desítky tisíc aut. Kromě běž-

ných nepříjemností spojených s nadměrných provozem, kterým 
čelíme všichni podobnou měrou, jsou někteří z nás provozem 
ohroženi ještě mnohem více. A právě těm by měla pomoci opat-
ření, která již delší dobu různými cestami navrhujeme.

Všichni se asi shodneme na tom, že Náchod by měl být co 
nejvíce bezbariérový a umožňovat tak co nejvíce komfortní žití 
i našim starším spoluobčanům či těm, kterým život ztěžuje hen-
dikep – ať už jde o zrakově, sluchově či tělesně postižené. Palči-
vé jsou zejména komplikace spojené právě s dopravou. Již v roce 
2017 přitom při hodnocení Střednědobého plánu sociálních slu-
žeb pro Náchod dospěla pracovní skupina pro postižené a seni-
ory k závěru, že krajní nebezpečí představují pro takto ohrože-
né skupiny místa pro přecházení a přechody pro chodce, kterým 
chybí signalizace. Smutným důkazem je nedávná smrtelná ne-
hoda na Pražské ulici, kdy obětí byla právě chodkyně se zrako-
vým postižením. 

Komfortnější přechody
Členové pracovní skupiny proto žádali o instalaci semaforu 

se světelným signálem minimálně na Pražské ulici v blízkosti 
mlýna, dále pak v Běloveské ulici u křižovatky s Dobrošovskou 
a na Plhovské ulici poblíž autobusové zastávky. V případě pře-
chodů u mlýna a na Plhovské již přitom byla celá věc projedná-
na s Policií ČR a zařazena do rozpočtu města pro rok 2018. Se-
mafory však bohužel ani na jednom z míst stále nestojí. Spousta 
z vás možná namítne, že takový semafor se zvukovou signaliza-
cí dělá hluk po celý den a může tak být nepříjemný pro ty, kteří 
bydlí v jeho blízkosti. Technologie už ale naštěstí pokročila a ten-
to problém tak zcela odpadá. Akustický signál je u moderních 
semaforů spouštěn dálkovým ovladačem, který osoba se zdra-
votním postižením může získat jako praktickou pomůcku. A co 
si budeme povídat, okolí pak při takovémto občasném spuštění 
signálu zbystří a přecházející(mu) může s překonáním frekven-
tované silnice pomoci.

Ohleduplnější průjezd
Absencí semaforů problémy obyvatel ulic Pražská, Běloveská 

a Plhovská bohužel nekončí. Zejména ve večerních a nočních ho-
dinách, kdy je provoz menší, zde řidiči totiž často závodí. A po-
chopitelně u toho překračují povolenou rychlost. Z přecházení 
silnic to mnohdy dělá nevyžádaný adrenalinový zážitek, nepří-
jemný je také velký hluk a poměrně silné otřesy, které trápí 
tamní obyvatele. Mnozí z nich si proto opakovaně stěžují a žá-
dají instalaci měřičů rychlosti. Tyto (v ideálním případě úseko-
vé) radary by přitom mohly problém vyřešit. Investice by se na-
víc z pokut, vybraných od ilegálních závodníků, pravděpodobně 
brzy zaplatila. Celá věc se dostala i na jednání městské doprav-
ní komise, která jej celkem nepochopitelně odmítla. Prý proto, 
že přes Náchod se stejně věčně jezdí krokem. Kolegy by se slu-
šelo za tuto analýzu mírně popíchnout a doporučit jim návště-
vu těchto ulic zejména ve večerních hodinách.

Bezpečnější Komenda
S dopravou nepřímo souvisí i další náchodský problém. Oby-

vatelé Komenského ulice se již delší dobu potýkají se zvýšeným 
výskytem protiprávní činnosti – a jde zpravidla právě o silnič-
ní dopravu či majetkové prohřešky. Minulý podzim proto byla 
Radou města - v návaznosti na předanou petici – schválena in-
stalace bezpečnostní kamery v blízkosti základní školy. Tato ka-
mera zde ale bohužel dosud není, a tak se mnohdy stává, že po-
licisté musejí žádat o pomoc vlastníky přilehlých nemovitostí. 
Někteří z nich se totiž již kamerami museli vybavit sami. A to 
není pro Náchod příliš lichotivá vizitka. I proto se všemi možný-

mi prostředky snažíme o to, aby již brzy bylo naše město o dal-
ší kousek bezpečnější.

Denisa Pokorná. zastupitelka města Náchod
Daniel Rufer. člen komise Rady města pro řešení Smart City Náchod

SENIOR TAXI jako společný projekt 
napříč politickými stranami

Služba senior taxi má za sebou zkušební a zatěžkávací obdo-
bí. Když něco začíná, ladí se případné nedostatky a odstraňují 
chybky. V tomto směru si senior taxi vede skvěle. Zájem o služ-
bu je veliký a já jsem ráda, že se moje očekávání potvrdila. V na-
šem městě je přece dost lidí, kteří službu využijí a budou za ni 
rádi. Nechat se dopravit třeba za kulturou je přece příjemná 
a užitečná věc. Senioři jsou aktivní lidé a pokud to lze, je nasna-
dě jim pomoci.

Děkuji všem, kteří se na projektu podíleli. Celá věc nevznikla 
ze dne na den a podepsáni jsou pod ní mnozí, bez ohledu na to, 
jakou politickou stranu reprezentují. Podle mého názoru je ten-
to postup správný. Pro dobrou věc je třeba se spojit a zapome-
nut na politické neshody. Jsem doopravdy ráda, že tohle se v na-
šem městě podařilo. 

Táhnout za jeden provaz se vyplatí. Naše senior taxi je toho 
důkazem. Nedávno jsem se v Bruselu zúčastnila akademie poli-
tiček a jejich zkušenosti hovořily o tom samém. Když se sejdou 
profesionálové, kteří neřeší osobní antipatie, ale jde jim o dob-
rou věc, povede se mnoho věcí. 

 Na závěr bych chtěla mezi naše spoluobčany poslat důleži-
tou informaci. V Náchodě funguje tísňová péče, kterou poskytu-
je Život Hradec Králové o.p.s. O této službě se málo ví, proto se jí 
budu podrobněji věnovat v některém ze svých dalších příspěvků.

Krásný den všem přeje Petra Bašová

Přijmeme asistenta pedagoga
ZŠ V. Hejny, Červený Kostelec 

příjme asistenta pedagoga na úvazek 0,5

požadované vzdělání 
– střední škola pedagogická, nebo maturita 

+ kurz pro asistenta pedagoga
Nástup od 1. 11. 2019, 

CV na adresu olejak@zsck.cz
tel.: 724 204 401
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Uvedena je hrubá mzda včetně benefitů po plném zapracování, 
pracoviště Červený Kostelec. 

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

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

• chemik, mzda 47 000 Kč až 52 000 Kč 
měsíčně,

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

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

Dokážeme poradit 
každému

                                 ...i vašemu tchánovi

NÁCHOD  |  JAROMĚŘ  |  DOBRUŠKA  |  RYCHNOV N. KN.

www.stamont.eu         800 404 010

Zpravodaj Náchod 178x123 mm ČB 2019 „Tchán“
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CO SE DĚJE 
NA KOMENDĚ

Letošní podzim je v plném proudu, 
příroda víří plejádou barev. Ani naše 
škola nezůstala pozadu – rozvířila se 
pestrobarevnou škálou různorodých 
aktivit. Korunou mezi těmi předem bo-
hužel neplánovaných byla zcela určitě 
nejedna připomínka věnovaná právě ze-
snulému Karlu Gottovi. 

Zhruba třetina školy, tedy kolem dvě 
stě dětí, se kupříkladu v pátek 11. října 
sešla během přibližně patnáctiminutové-
ho přestávkového času v učebně hudeb-
ní výchovy. Žáci spolu s učiteli společ-
ně zavzpomínali na některé slavné hity 
Karla Gotta. Místnost doslova praskala 
ve švech. 

„Strašně mě těší, že děti písně Mistra 
Karla Gotta znají – a hlavně, že je i mno-
zí vyžadují v hodinách hudební výchovy 
zpívat, a to navzdory mnoha jiným, mno-
hem i zvukově a vizuálně leckdy značně 
propracovanějším současným hitům po-
pulární hudby, zvláště pak těm ze zahra-
ničí,“ komentuje atmosféru vzpomínkové 
akce na českou nezapomenutelnou hudeb-
ní legendu Mgr. Pavla Schwingerová, or-
ganizátorka této akce a dodává: 

„Se žáky třetích až devátých ročníků 
jsme si společně zazpívali třeba Včelku 
Máju či znělku Pohádek z mechu a kap-
radí Cestu znám, pořádnou mírou ener-
gie nabitý Trezor či naopak srdceryvný 
a vlastně i životně poučný duet otce s dce-
rou Srdce nehasnou, na závěr zazněl i Kar-
lův song Být stále mlád, původně z díl-
ny skupiny Alphaville.“ Vyučující dále 
podotýká, že děti Mistrovy písně zpívaly 
opravdu upřímně a naplno, u leckterých 
se v očích objevily i slzy. 

Na přelomu září a října strávilo takřka 
pět dní 52 žáků devátých tříd ve Velké Bri-
tánii, hlavně v její metropoli. 

 „Zájezd byl bohatý nejen na zážitky, 
ale i na rozmary počasí. Poznali jsme ty-
pické anglické střídání teplot, kdy ze 
slunného odpoledne přichází bouřka 
s prudkým lijákem,“ komentují svůj výlet 
do této ostrovní země dohlížející učitelky 
Mgr. Jana Voborníková, Mgr. Iva Marešo-
vá a ing. Martina Horáková. 

Během svých procházek Londýnem 
měli všichni účastníci možnost nased-
nout do vyhlášené pouťové atrakce Lon-
don Eye, prohlédli si i zdejší korunovační 
klenoty, prošli se mezi místními mrako-
drapy, přihlíželi i zvedání mostu Tower 
Bridge, dokonce se i projeli lodí po řece 
Temži. „Výsledkem byla nejen překrásná 
duha, ale i jak vtipně poznamenali žáci: 
Temže v botách,“ uvádějí přítomné vyu-
čující.

Děti poté absolvovaly výlet k moři, 
kde navštívily město Brighton a kochaly 

se v krásném slunci výhledy na bílé kří-
dové útesy Seven Sisters, z nichž si ně-
kteří malý kousíček odvezli jako suvenýr 
i domů. 

Nutno podotknout, že všichni „naši tu-
risté“ byli ubytováni přímo v rodinách, 
takže si mohli vyzkoušet v praxi hlavně 
svoje znalosti angličtiny.

A co více dodat…cestou domů se všich-
ni shodli, že by Londýn znovu rádi navští-
vili. Výlet údajně podpořil i jejich odhod-
lání zdokonalovat se v jazycích, cestovat 
a poznávat cizí kraje.

Během září a října navštívily všechny 
čtvrté třídy dopravní hřiště v Náchodě 
v Bělovsi. Zde se žáci seznámili s doprav-
ními předpisy a své nově nabyté znalos-
ti si zde vyzkoušeli i v praxi. „Výuka pro-
bíhala jak v teorii, tak i prakticky. Žáci 
získávali zkušenosti a vědomosti, které 
uplatní na jaře při testech. Pokud uspějí, 
dostanou průkaz cyklisty. To znamená, že 
je na to budeme muset celou zimu pečli-
vě připravovat,“ dodávají sice s úsměvem. 
nicméně s patřičnou mírou zodpovědnos-
ti učitelky letošních čtvrťáků Mgr. Ivana 
Lojdová, Mgr. Jana Komárková a Mgr. Mi-
chaela Jiránková. 

„Na stejném místě se navíc v úterý  
8. října uskutečnila i tradiční soutěž 
„O pohár starostů“. Naši školu úspěšně 
reprezentovalo družstvo žáků pátého roč-
níku,“ uvádí zástupkyně ředitele školy 
Jaroslava Štěpová. 

A závěrem pohled mezi ty nejmlad-
ší –předně: letošní prvňáčkové si jsou už 
po měsíci prý schopni z probraných pís-
men tvořit slabiky i slova! Také společně 
navštívili divadelní představení Krysáci či 
se seznámili s našimi zvířátky chovaný-
mi na školním pozemku ve Starém Měs-
tě nad Metují.

A začal už u nich zase oblíbený kaž-
doroční projekt Prarodiče čtou dětem. 
S tím od října kupříkladu začala I.A. Kaž-
dou středu, a to první vyučovací hodinu, 
je tak navštěvuje někdo z prarodičů žáků:

„První čtení zahájila ing. Pavla Mar-
šíková, náchodská místostarostka, ale 
hlavně babička našich žáků Michaela 
a Daniela. Zvolila si ke čtení jeden z pří-
běhů o krtečkovi, uvádí třídní učitelka 
Mgr. Ivana Adlerová, a ráda podotýká: 
„Zájemců o čtení je dostatek, takže se děti 
mají téměř do konce prosince na co těšit.“ 

Kolektiv ZŠ Komenského Náchod 

Jak jsme si užívali s Edisonem… 
EDISON – první zmínka o připravované 

akci nám připadala snad až příliš exotic-
ká, byli jsme plni očekávání, možná jsme 
se i trochu obávali, jak vše zvládneme, 

   Zprávičky 
 z Masaryčky

jak vše zvládnou děti, jak se všem bude 
u nás líbit… Najednou jsme byli vtaže-
ni do víru událostí za všeobecného nad-
šení všech žáků, najednou jsme všichni 
poslouchali, hovořili, ptali se a odpoví-
dali, samozřejmě anglicky a angličtina 
nám již nepřipadala tak složitá a kompli-
kovaná, když jsme rozmlouvali s jednot-
livými účastníky, ať už byli z Indie. Čer-
né Hory, Indonésie, Jordánska, Gruzie či 
Turecka. Všichni zúčastnění byli příjem-
ně překvapeni vstřícností a zájmem na-
šich nových kamarádů, každý si něco od-
nesl – pár nových slovíček, chuť na nová  
a exotická jídla, snad i pozvánku k náv-
štěvě nové dosud neznámé země. Co říci 
závěrem – naše představy předčily naše 
očekávání a příští rok, budeme-li mít pří-
ležitost a možnost, rádi se do projektu 
Edison opět zapojíme a nepřeháním, když 
řeknu, že se těšíme už nyní….

PrŠ. ZŠ a MŠ J. ZEMANA
Letnímu sportování ani v podzimně 
chladném říjnu neodzvonilo!

Nejen, že vyučování v „Zemanovce“ je 
na jakémkoliv zvonění nezávislé (u nás se 
jednoduše nezvoní), ale především, naši 
žáci nejsou žádní „Honzové“, co by se 
před nepřízní počasí schovávali za pecí. 
V pátek 4. října se nehledě na těžké mraky 
nad hlavami a chlad za límci sešli k ryze 
kamarádskému zápolení žáci Praktické 
školy. Základní školy a Mateřské školy  
J. Zemana v Náchodě i odloučeného pra-
coviště v Josefově, aby si vyzkoušeli, jaké 
je to dát do toho všechno a vyhrát nebo 
neprohrát. Rozděleni do čtyř katego-
rií podle věku a pohlaví absolvovali čty-
ři disciplíny, jež se jim organizátoři, t. j. 
zaměstnanci školy ve spolupráci s profe-
sionálními rozhodčími, snažili ušít takří-
kajíc na míru. Výkony v hodu kriketovým 
míčkem do dálky, v hodu granátem na cíl, 
časy krátkých i dlouhých běhů, centime-
try naměřené v doskočišti převáděl tým 
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ZŠ PLHOV

hlavních rozhodčích na bodová ohodno-
cení, která pak určila jednotlivá medailo-
vá umístění. Cinkotem medailového kovu 
byl doslova prozvoněný celý závěrečný ce-
remoniál, protože žádný závodník nako-
nec neodcházel se smutkem bez zaslouže-
né ozdoby na krku. 

Za velmi zdařilou akci, jež se velmi 
pravděpodobně dočká svého rozšířeného 
pokračování, děkujeme podpoře Králové-
hradeckého kraje, který na realizaci naše-
ho projektu poskytl finanční grant. Podě-
kování posíláme panu Václavkovi a panu 
Vondřejci za jejich odbornou pomoc, fir-
mě Pepsico z Prahy za sponzorský dar 
v podobě pitného režimu pro malé spor-
tovce a samozřejmě sportovnímu zaříze-
ní města Náchoda za vstřícnost a ochotu 
při jednání o pronájmu stadionu Hamra 
s potřebným zázemím. 

Kéž bychom se na našich cestách čas-
těji potkávali s tak upřímným nadšením, 
s jakým se vydávali ze svých sil naši malí 
sportovci. Svých handicapů nedbaje… 

za vedení a zaměstnance školy napsala 
Mgr. Jana Burčíková

ZŠ BABÍ
Jako každý rok, tak i letos jsme se s na-

šimi žáky vypravili na výlet do Prahy. Už 
jsme toho v našem hlavním městě viděli 
hodně a snažíme se program každoročně 
obměňovat. Na základě reklamy v rádiu 

jsme se vypravili do IQ Portu – zážitko-
vého science parku. Je to místo, kde jsme 
v bezpečí zakotvené lodi absolvovali plav-
bu mořem informací z nejrůznějších věd-
ních oborů.

Loď děti hravou formou provedla zna-
lostmi o vodním světě, geologii, kosmu, 
optických klamech, anatomii člověka 
i nejrůznějšími záhadami světa. Ve virtu-
ální realitě se děti prohnaly na motorkách 
a zařádily na kajaku. Vyzkoušely si také 
na vlastní kůži, jak se asi cítili lidé v mo-
mentě, kdy klesal Titanic ke dnu. Také se 
pobavily s roboty a celé dopoledne si moc 
užily.

Potom následovala procházka Prahou, 
děti si prohlédly nejvýznamnější budo-
vy podél řeky Vltavy, prošly se po Karlo-
vě mostě a celý výlet zakončily pohledem 
na světoznámý Orloj.

Už se těšíme na příští podzim. co zají-
mavého nám Praha opět nabídne.

 ZŠ Pavlišovská – Babí

Abeceda peněz
Naše třída 4.A se zapojila do projektu 

České spořitelny „Abeceda peněz“. V září 
jsme navštívili pobočku ČS v Náchodě 
a seznámili se s tím, jak to v takové ban-
ce, kde spravují hromady peněz, chodí. 

Nás nyní v rámci projektu čeká ve ško-
le mnoho práce. Do začátku jsme dosta-
li od banky peníze na to, abychom moh-
li založit svoji firmu, rozdělili si v ní role 
a hlavně vymysleli, co budeme vyrábět, 
aby z toho byl užitek a nakonec i vyděla-
né peníze.

Některé věci jsme už zvládli. Rozjeli 
jsme výrobu keramiky, šijeme na šicím 
stroji, pracujeme se dřevem. Pravidelně 
tomu věnujeme svůj čas v rámci hodin Vv, 
Pč, osobnostní a etické výchovy, ale i ho-
diny mimo vyučování. Pracujeme jako tří-
da, pomáhají nám učitelé i někteří rodiče. 
Není úplně jednoduché na všem se domlu-
vit, umět spolupracovat, respektovat je-
den druhého. Řídíme se heslem „ten umí 
to a ten zas ono“ a těšíme se na vyvrcho-
lení našeho projektu – prosincový před-
vánoční jarmark. 

žáci 4.A a Renáta Langenbergerová. 
třídní učitelka

ZŠ BĚLOVES

Jak se máme v Bělovsi?
 “Pohár starostů”

Jsme pyšní na naše žáky Bětku Kuřo-
vou, Míšu Stefanu, Marka Bauera a Štěpá-
na Ptáčka, kteří se v této dopravní soutěži 
umístili ze 17 družstev na 1. místě. Bětka 
dosáhla nejlepších výsledků mezi jednot-
livci. I v letošním roce se ukázalo, že se 
dopravní výchově na naší škole věnujeme 
a děkujeme paní učitelce Jarošové a Ku-
bešové, že děti opět tak dobře připravily.
 “Spolupráce s MŠ”

Všechny vzájemné návštěvy a další for-
my naší spolupráce zahájili páťáci prvním 
čtením předškolákům v rámci projektu 
“Děti čtou dětem”, Četli z knihy ”Mikeš” 
od Josefa Lady.
“Učíme se zajímavě”

Páťáci v hodinách vlastivědy pracují 
ve skupinách a snaží se v učebnicích, ma-
pách, odborné literatuře, internetu či ji-
ných zdrojích najít vše podstatné o kra-
jích a přehledně to zaznamenat do mapy. 
Učí se vyhledávat a třídit informace, 
vhodně je doplňovat obrázky, také spolu-
pracovat mezi sebou, vzájemně si pora-
dit, pomoct, rozvrhnout si práci a všech-
no dobře zorganizovat. Vše ještě propojí 
s výukou informatiky. Po dokončení prá-
ce se budou učit práci i prezentovat ostat-
ním a vznikne společná mapa ČR.

Druháci se v prvouce učili o lese a kde 
jinde, než právě tam. Pojmenovávali 
všechny rostliny, které znali, učili se o vý-
znamu lesa a výuku si zpestřili i pouště-
ním draků.
“Jak trávíme volný čas”

Do lesa vyrazily i děti v družině, ale ty 
měly i průvodce. Pan Hašek, pan Hvěz-
da a pes – norník Haki. Pan Hašek jim 
na úvod zatroubil na lesní roh a pak se 
všichni vypravili ke krmelci. Po cestě my-
slivci dětem vyprávěli o životě zvířátek, 
čím se živí, jestli loví ve dne nebo v noci 
a která z nich můžeme potkat v bělo-
veských lesích. Dozvěděli se také o vý-
znamu podzimního sběru kaštanů a ža-
ludů. Kdo chtěl, mohl pomoci připravit 
obilí a seno na zimu. Kromě pochoutek 
pro zvířátka našli v krmelci také poklad 
– perníkové srnky, ježky a lišky. Vycház-
ka byla ukončena, jak jinak, než troube-
ním na lesní roh. Moc děkujeme oběma 
pánům lesníkům.

Odpolední čas v družině zpestřil také 
nový kroužek deskových her, který na-
vštěvuje téměř 20 dětí. Na úvod si zahrá-
ly netradiční hru – Pyramida, která je vel-
mi pobavila a zaujala. 

 Žáci a učitelé ze ZŠ 1. Máje 

* * *
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„Co nového pod Montací“
Vážené čtenářky, vážení 

čtenáři.
ZŠ Pod Montací, která fun-

guje jako odloučené pracovi-
ště ZŠ kpt. Jaroše Trutnov, 
vstoupila do svého druhé-
ho školního roku a význam-

ně se rozrostla. V současnosti navštěvu-
je pět ročníků ve čtyřech třídách 85 dětí, 
v pedagogickém sboru působí 7 učitelů, 3 
asistentky a 2 vychovatelky. Stejně jako 
v loňském školním roce i letos chystáme 
akce také pro veřejnost. Například v září 
jsme zvali k Celosvětovému úklidovému 
dnu, kdy jsme z okolí školy, lesa Montace 
a nábřeží vysbírali zhruba 60 kilogramů 
odpadků. V říjnu jsme uspořádali Kavár-
ničku, tentokrát zaměřenou na trénink 
popisné zpětné vazby, samozřejmě v sou-
ladu s respektujícím přístupem a princi-
py nezraňující komunikace. O zpětné 
vazbě či chcete-li feedbacku přednášely 
příchozím naše paní učitelky Mgr. Pavlí-
na Moravcová a Mgr. Renata Tylšová. Se-
tkání probíhalo v báječně uvolněné a sdíl-
né atmosféře, a kromě nutné teorie došlo 
i k praktickému nácviku v konkrétních si-
tuacích, ideálně takových, které jednotli-
vým aktérům znepříjemňují život. „Téma 
feedback mě velmi zaujalo a čas strávený 
v ZŠ Pod Montací považuji za velmi smys-
luplný. Osobně nejvíce oceňuji seznámení se 
způsobem komunikace, který škola ve vzta-
hu k dětem používá. Můžeme tak na něj 
doma navázat a rozvíjet ho. Společně se při-
bližujeme k našemu cíli: mít doma spokoje-
né děti, které se nebojí vyjádřit své pocity 
a potřeby,“ uvedla jedna z účastnic Kavár-
ničky. 

V novém školním roce nezahálejí ani 
naši žáci. Ti nejmladší například vyje-
li na exkurzi k hasičům do Velkého Poří-
čí nebo na stmelovací pobyt do Janských 
Lázní, nejstarší páťáci se zúčastnili tý-
denního EKO kurzu v Peci pod Sněžkou 
a workshopu Robotika na Jiráskově gym-
náziu, třeťáci a čtvrťáci zase START kur-
zu v Jívce. Celá škola se díky dotaci z Pro-
gramu pro podporu životního prostředí 
města Náchoda zúčastnila ekologického 
programu centra Dotek v Horním Mar-
šově. Na začátku října se také rozeběhly 
všechny pravidelné kroužky od jazyko-
vých, na kterých spolupracujeme s jazy-
kovou školou Magic English a jejími lek-
tory a rodilými mluvčími, přes sportovní 
zumbu. Neposedu a Bavíme se sportem, 
po Pokusy hravě, výtvarný kroužek, va-
ření a nově sborový zpěv, který vede naše 
nová pedagogická posila Mgr. Pavlína 
Prudilová. Děti začaly navštěvovat také 
pravidelné kurzy ledního bruslení a chys-
tají se na plavecký výcvik. Zároveň při-
pravují vlastnoruční výrobky na vánoční 
jarmark, který se pomalu, ale jistě blíží. 

Pěkný listopad přeje tým ZŠ Pod Montací.

Sportovní management 
– nový studijní obor
„otázky a odpovědi“
Co se naučím?

Naučíš se středoškolskou ekonomiku, 
a to včetně početních ekonomických úko-
nů. Dále manažerské a marketingové do-
vednosti, praktické používání výpočetní 
techniky a samozřejmostí jsou dva cizí ja-
zyky: jazyk anglický a druhý cizí jazyk, 
který si můžeš vybrat: španělština, rušti-
na, němčina a francouzština.
Jak se obor specializuje na sport?

Do výuky je začleněna psychologie a his-
torie sportu, dále teorie sportu, kde získáš 
přehled o celosvětových sportech a jejich 
pravidlech. Důležitými předměty je i so-
matologie a fyziologie a sportovní trénink, 
které se zaměřují na porozumění reakce 
lidského těla na tělesnou zátěž. V předmě-
tu sportovní trénink se naučíš sestavovat 
tréninky s ohledem na fyzickou zátěž růz-
ných tělesných partií. V neposlední řadě je 
součástí výuky i management a marketing 
zaměřený na sportovní odvětví.
Je to maturitní obor?

Ano, maturita je složena ze státní části 
(čeština a cizí jazyk, matematika je nyní 
ve vládním jednání a je pravděpodobné, 
že bude zrušena) a odborné části, kde jsou 
dva povinné předměty: 1) ekonomika a 2) 
volitelný předmět (každý žák si volí sám 
dle svého zájmu).
Jaké je uplatnění po studiu?

Absolventi mohou pracovat přímo 
po maturitě na různých organizačních 
úrovních sportovních klubů, tělovýchov-
ných zařízení, rekreačních a rehabili-
tačních center či center volného času. 
Možným uplatněním je také vedení dětí 
a mládeže, trenérská a rozhodcovská čin-
nost, uplatnění ve sportovních agentu-
rách, oblasti poradenství, marketingu 
nebo reklamy. Možností je také studium 
na vysokých školách, ať již v navazujícím 
oboru sportovní management, ale také 
v jakýchkoliv jiných vysokých školách.
Mohu skloubit studium se sportem?

Ano, výuka je organizována bez odpo-
ledního vyučování, tedy vyučování začíná 
v 8 hodin a končí buď v 13:25 nebo 14:15. 
Dále našim žákům umožňujeme absolvo-
vání tréninků i během výuky s tím, že si 
žáci učivo doplňují, k tomu mohou využí-
vat i odpolední konzultace učitelů. Pokud 
se žáci nemohou účastnit denní výuky ani 
částečně, je možnost studia dle individu-
álního vzdělávacího plánu, kdy žák studu-
je doma a do školy chodí jen na zkoušky.
Kolik studium stojí?

Celý školní rok stojí 18 000 Kč. Tuto 
částku lze platit měsíčně trvalým příka-
zem, tedy 1 500 Kč za měsíc.

Z čeho se dělají přijímací zkoušky?
Přijímací zkoušky jsou stejné jako 

na všechny ostatní střední školy, tedy 
jsou složeny z testů z českého jazyka 
a matematiky. Do bodového ohodnocení 
se počítá i průměr z vysvědčení 8. a 9. tří-
dy a sportovní výsledky uchazeče.

Střední průmyslová škola 
stavební a Obchodní 
akademie architekta 
Jana Letzela. Náchod. 
příspěvková organizace

Žáci Střední průmyslové školy 
stavební a Obchodní akademie 
na cestě za poznáním

Prší. Blíží se čtvrtá hodina ranní. Use-
dáme do autobusu a vyrážíme směr Pol-
sko. Mnozí se snaží navázat na přetržený 
spánek, aby nabrali dost sil na celodenní 
exkurzi do místa, které v sobě nese tragé-
dii mnoha lidských osudů a životů. Míří-
me do Osvětimi. 

Po téměř pěti hodinách jsme zde. Pro-
cházíme bezpečnostním rámem. Dělíme 
se na dvě skupiny, každé je přidělen jeden 
polský průvodce ovládající obstojně češti-
nu. Ocitáme se uvnitř prostoru koncent-
račního tábora Auschwitz I. Tábora, který 
byl vytvořen z původních kasáren polské 
armády a sloužil za 2. světové války jako 
vyhlazovací tábor. Smrt zde nalezli pře-
vážně Židé, Poláci a Romové. Procházíme 
branou se známým německým nápisem: 
„Arbeit macht frei.“ Necháváme na sebe 
působit genius loci. Tento pocit umocňují 
nad našimi hlavami symbolicky kroužící 
černí ptáci a všude přítomný prach, kte-
rý se zvedá kvůli silnému větru ze země, 
po které prošly tisíce vězňů, jejichž těla 
byla zpopelněna v dnes již neexistujícím 
krematoriu. V cihlových kasárenských bu-
dovách jsou umístěny expozice připomí-
nající tehdejší hrůzy páchané německými 
nacisty na civilním obyvatelstvu. Po dvou 
hodinách působivé prohlídky přejíždíme 
o dva kilometry dále do tábora označova-
ného Auschwitz II. – Březinka. Toto mís-
to bylo schopno pojmout až 90 000 lidí 
čekajících na smrt. Dnes v tomto prosto-
ru jsou k vidění zbytky dřevěných ubika-
cí, trosky plynových komor a kremato-
ria. Během 2. světové války zde zahynulo 
přes 1 300 000 lidí. Délka života v koncen-
tračním táboře byla, jak nám už poněko-
likáté zdůraznila naše sympatická polská 
průvodkyně, v průměru 3 měsíce a těles-
ná hmotnost vyhladovělých lidí klesla až 
na pouhých 25 kilogramů. Po těchto fak-
tech nám běhá mráz po zádech. Nelidské 
podmínky koncentračního tábora přeži-
lo pouhých 7 000 vězňů. S osudy někte-
rých z nich jsme se mohli seznámit z pa-
nelů umístěných před vstupem do tábora. 

* * *
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Dnes se toto místo stává atraktivní tu-
ristickou lokalitou. Ročně ho navštíví až 
dva miliony turistů z celého světa. „Měli 
jsme určitou představu o holocaustu, ale 
setkání s realitou, je úplně něco jiného. 
Návštěva tohoto místa zanechá v člověku 
nezapomenutelný zážitek. Je nepochopi-
telné. čeho všeho je člověk schopen,“ sho-
dují se studenti naší školy.

Mgr. Lea Zálišová

Cyklisticko – turistický kurz  
3. ročníků Střední průmyslové školy 
stavební a Obchodní akademie, 
Náchod, příspěvková organizace 

Třeťáci mají v nohách desítky kilomet-
rů, které ušli pěšky, nebo najeli na kole bě-
hem týdenního sportovního kurzu v Or-
lických horách. V pondělí 16. září vyráželi 
od školy pod vedením svých instruktorů 
směrem na Ostrovy. projeli malebným 
údolím řeky Metuje až do Pekla a odtud 
začali stoupat do Olešnice. Cílem této prv-
ní cyklistické etapy se stala chata Juráš-
ka. která leží na konci Olešnice a nabízí 
pestré sportovní vyžití. Následující den se 
podařilo ujet v průměru okolo 32 kilome-
trů. Po cestě jsme se mohli kochat krás-
nými výhledy. Nejhezčí pohled na krajinu 
nás ale čekal po výstupu na sendražskou 
rozhlednu. Nejnáročnějším dnem se stala 
středa. Na tento den vedoucí kurzu paní 
učitelka Táňa Ruprichová naplánovala ce-
lodenní výlet. Ti. co kolo s sebou neměli. 
nebo si chtěli od kola odpočinout. se vě-
novali turistice. Jejich trasa vedla po čer-
vené přes Vrchmezí až na Šerlich. Odtud 
pokračovali po modré přes Šerlišský Mlýn 
do areálu Jurášky. Cykloturisté toho vidě-
li ze sedla svých kol ještě mnohem více. 
Osm nejzdatnějších cyklonadšenců po-
kořilo Orlické hory. Jejich trasa z Olešni-
ce až do Říček měřila téměř 70 kilomet-
rů. „Kurz byl moc fajn.“pochvalují si žáci 
třetích ročníku Střední průmyslové školy 
stavební a Obchodní akademie. Náchod. 
příspěvkové organizace „zasportovali 
jsme si. dozvěděli jsme se potřebné in-
formace o první pomoci. utužili kolektiv 
a našli nové kamarády.“  Mgr. Lea Zálišová

Jaká je skutečná cena kakaa? 
SOŠ sociální a zdravotnická Náchod vy-

stavila fotografie o pěstitelích z Pobřeží 
slonoviny.

Čokoláda patří mezi nejoblíbenější slad-
kosti. Příběh čokolády má ale i své stin-
né stránky. 

Navzdory rostoucí poptávce po klíčové 
surovině pro její výrobu – kakau – příjmy 
pěstitelů kakaa často nestačí jejich rodi-
nám na živobytí. Zejména v západní Afri-
ce je navíc rozšířená dětská práce, problé-
mem je i ničení životního prostředí.

Podmínky panující na kakaových plan-
tážích přiblížila výstava pod širým nebem 
nazvaná CENA KAKAA, která byla v říj-
nu k vidění v parku před náchodským 
nádražím.

Výstava na stromech byla uskutečně-
na při příležitosti Světového dne důstojné 
práce.                                Marie Veverková

Evangelická akademie

Královéhradeckého kraje, o.p.s. 
regionální pracoviště NÁCHOD
Harmonie 2 – Náchod, ul. Rybářská  
č.p. 1819. 
1. poschodí – číslo dveří 104
547 01 NÁCHOD
DIČ: CZ26594145, tel.: 491 426 027, 606 
754 725 
e-mail: nachod@czphk.cz

nabízíme: – služby sociálního poraden-
ství pro osoby se zdravotním postižením,
(např. příspěvky na péči, průkazy TP, ZTP, 
ZTP/P apod.)
– zapůjčení rehabilitačních a kompenzač-
ních pomůcek,
– nabízíme euroklíče pro držitele průka-
zů TP, ZTP, ZTP/P a pro ostatní zdravotně 
postižené osoby bez průkazu, které zajiš-
ťují rychlou dostupnost veřejných sociál-
ních a technických kompenzačních zaří-
zení (např. výtahů, schodišťových plošin, 
WC apod.) 
Půjčovna kompenzačních a rehabilitač-
ních pomůcek: mechanické vozíky, sedač-
ky do vany, chodítka, klozetové vozíky, 
nájezdové rampy, antidekubitní matrace  
s kompresorem, trojkolo, elektrické po-
lohovací postele s matrací, rotoped, bio-
lampu, zvedák do vany, měřič pro diabe-
tiky apod. 

Centrum pro integraci 
osob se zdravotním 
postižením

Po veleúspěšném česko-polském pro-
jektu Aktivní senior česko-polského pří-
hraničí město Náchod uspělo s pokračují-
cím projektem, který si klade ještě vyšší 
cíl, a to propojení náchodských JUniorů se 
Seniory. Odtud pramení i zkrácení názvu 
projektu „Přeshraniční mezigenerační in-
tegrace“ – JUS. V rámci tohoto projektu 
se mohou náchodští senioři zúčastňo-
vat výuky v ZUŠ Náchod v hudebním, vý-
tvarném či pohybovém oboru, účastnit 
se řady výletů do polských měst či absol-
vovat dvě desítky workshopů v Městské 
knihovně Náchod. Tři dílny se v knihovně 
již uskutečnily a zejména v té třetí došlo 
ke skutečnému propojení generací. Město 
Náchod zakoupilo 10 tabletů, na kterých 
junioři učili nejen své seniory základním 
dovednostem. Děti se staly trpělivými 
učiteli a zástupci starší generace se pro-
měnili ve vnímavé žáky, což bylo ku pro-
spěchu obou generací a ještě zažili spous-
tu zábavy.

Město Náchod 
propojuje generace

V sobotu 12. října výlovu rybníka Pod-
borný počasí opravdu přálo. Na návštěv-
níky a kolemjdoucí čekala nejen zajímavá 
podívaná, ale i ochutnávka rybích speci-
alit a možnost nákupu živých ryb přímo 
na hrázi rybníka. Ten už deset let střeží 
pořádný sumec, který se po výlovu opět 
vrátí na své místo.

Děkujeme pracovníkům Lesů města Ná-
choda za celoroční péči o městské lesy, ale 
i vodní plochy v Náchodě, které pak při-
nášejí radost a potěšení malým i velkým 
rybářům.

Výlov rybníka 
Podborný v Náchodě
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                30. výročí 
      Sametové revoluce

Změna programu vyhrazena. Na všechny akce vstup zdarma.

Otevírací doba Muzea Náchodska dne 17. 11. 2019: 9.00–12.00, 13.00–17.00.

Město Náchod vás srdečně zve na

připomínkovou akci 17. listopadu 2019
Masarykovo náměstí
15:45 hodin slavnostní zahájení
16:00 hodin vystoupení básníka a písničkáře Jiřího Dědečka

Den otevřených dveří 
Nová radnice
časy prohlídek: 13:00, 13:45, 14:30 a 15:15 hodin 
Městské divadlo Dr. J. Čížka v Náchodě
časy prohlídek: 13:00, 14:00 a 15:00 hodin
(rezervace míst v MIC Náchod, tel. 778 411 680)

Komentovaná prohlídka výstav ve 14 hodin
Muzeum Náchodska – Broučkův dům (Masarykovo náměstí čp. 18)
výstavy „Náchodsko 1989 – Občanské fórum“ 
a „Z deníku středoškoláka z roku 1989“ potrvají od 15. 11. 2019 do 12. 1. 2020
Slavnostní kladení věnců
15:00 hodin u památníku obětem komunismu – park v ulici Janáčkova
15:30 hodin u sousoší sv. Trojice – Masarykovo náměstí za kostelem sv. Vavřince

Manuál značky
oslavy výročí 
30 let svobody 
a demokracie  
(1989–2019)

Z deníku 
středoškoláka 

z roku 1989

Kde: Náchod – Broučkův dům čp. 18, 
Vernisáž výstavy proběhne 14. listopadu  v 17.00  

Otevírací doba 
úterý–neděle 9.00–12.00, 13.00–17.00

15. listopadu 2019 – 12. ledna 2020

Více informací na www.muzeumnachodska.cz a Facebooku Muzeum Náchodska

Město Náchod 

 a Muzeum Náchodska 

 si Vás dovolují pozvat na výstavu

plakát OF.indd   1 24.10.2019   8:34:20

     

POZVÁNKA 
  

11. 11. 2019 

Den válečných 
veteránů

              

Znovu se připojujeme k demokraciím, které uctívají padlé všech válek. 
V Náchodě proběhne Den válečných veteránů. 

v pondělí 11. listopadu 2019 v 11.00 hodin

u památníku na Dobrošově

za účasti Města Náchoda, zástupců ČSBS a dalších organizací 

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

Předpokládaný návrat mezi 12.30–13.00 hodin. 

              Mgr. Milan Andres                                                                     Jan Birke 
       předseda OV ČSBS Náchod                                                  starosta města Náchoda 
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PROGRAM NÁCHOD
Čas Pondělí 11. listopadu Místo konání

8:00 –14:00 Přijďte se dozvědět více o našich službách a ZAŽÍT si část služby 
PODPOROVANÉ ZAMĚSTNÁVÁNÍ nebo KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ 
přímo u nás.  /  Pořádá: Aspekt z.s., Náchod 

Aspekt z.s.  
Palackého 71 
Náchod

8:00 –18:00 Výstava fotografií a dokumentů 30 let od Sametové revoluce 
Pořádá: Městská knihovna Nové Město nad Metují

Městská knihovna Nové Město  
nad Metují, Komenského 30

8:30 –9:30 Cvičení na posilovacích pásech s Dagmar Hepnarovou 
Nutná rezervace místa na tel. 608 970 406. 
Pořádá: Klub SUN Náchod, MC Hopsáček, spolek

Klub SUN Náchod  
MC Hopsáček, Zelená 157/A  
budova výměníku tepla

9:00 –11:00 Představení a prohlídka prostor, volná herna, ukázka cvičení s dětmi 
a rodiči v MC Hopsáček, prohlídka prostor, nabídka veškerých aktivit 
klubu SUN Náchod  /  Pořádá: Klub SUN Náchod, MC Hopsáček, spolek

Klub SUN Náchod  
MC Hopsáček, Zelená 157/A  
budova výměníku tepla

9:00 –11:00 Káva, co má smysl 
Pořádá: PFERDA z.ú

Kavárna Láry Fáry 
Hurdálkova 371, Náchod

9:00 –11:00 Den otevřených dveří Domova Dolní zámek 
Pořádá: Domov Dolní zámek 

Domov Dolní zámek 
Nám. A. Jiráska 44, Teplice n. Met.

9:00 –12:00 Ukázka modelování z mandlové hmoty / Podzimní aranžmá  
Pořádá: SPŠ, Odborná škola a ZŠ Nové Město nad Metují

ÚP ČR – KoP Náchod, Kladská 1092  
přízemí, dveře č. 015

9:00 –17:00 Muzeum papírových modelů – den otevřených dveří, vstup zdarma  
Pořádá: Muzeum papírových modelů

Muzeum papírových modelů 
Tyršova 341, Police nad Metují

9:30 –11:00 Hudební koutek – zpěvem k lepší náladě 
Pořádá: Zuzana Meierová Genrtová, DiS. (ZUŠ Hronov)

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

10.00 –12.00 Úprava portrétové fotografie v programu Adobe Photoshop 
Nutná rezervace na e-mailu: dana.vyborna@uradprace.cz. 
Pořádá: Bc. Dana Výborná

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

14:00 –15:00 Jsme tak trochu jiná škola  
Pořádá: Městské gymnázium a SOŠ Úpice, Ing. Luboš Panny

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

14:00 –16:00 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogů  
Královéhradeckého kraje – den otevřených dveří 
Pořádá: Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogů KHK

Školské zařízení pro DVP KHK, 
Raisova 677, Náchod, nejvyšší 
patro budovy (přístup z Pražské ul.)

15:00 –17:00 Pozitivní metoda výcviku psů 
Pořádá: Ing. Michaela Šedivá

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

16:00 –17:00 Porodní babičky na Náchodsku  
Pořádá: Richard Švanda

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

18.30 –19.30 Břišní tance  /  Pořádá: SVČ Déčko Náchod SVČ Déčko Náchod, Zámecká 243

19:30 –20:30 Pomalé posilování a strečink, tělocvična Velké Poříčí   
Nutná rezervace na tel. 601 345 896. Pořádá: Markéta Hrádková

Tělocvična Velké Poříčí  
Žďárecká 231, Velké Poříčí

Úterý 12. listopadu
8.00 –18.00 Výstava fotografií a dokumentů 30 let od Sametové revoluce 

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

9:00 –10:30 Spolupráce české a polské kriminální policie v Kladském pomezí 
Pořádá: npor. JUDr. Miroslav Prouza

Policie ČR, KŘPH, ÚO Náchod 
Husovo náměstí 698, Náchod

9.00 –11.00 Představení a prohlídka prostor, volná herna, ukázka cvičení s dětmi 
a rodiči v MC Hopsáček, prohlídka prostor, nabídka veškerých aktivit 
klubu SUN Náchod   /  Pořádá: Klub SUN Náchod, MC Hopsáček, spolek

Klub SUN Náchod  
MC Hopsáček, Zelená 157/A  
budova výměníku tepla

9:00 –11:30 Seznámení s činností Probační a mediační služby ČR 
Pořádá: Probační a mediační služba

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

9:00 –17:00 Vzdělávám se sám a kniha je mým pomocníkem 
Pořádá: Knihovna města Police nad Metují

Knihovna města Police nad Metují 
Masarykovo náměstí 75 

10:00 –11:00 Trelleborg Bohemia, a.s., den otevřených dveří 
Pořádá: Trelleborg Bohemia, a.s.

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

10:00 –12:00 Kariérové poradenství a osobní rozvoj 
Pořádá: Centrum andragogiky, s. r. o., Ing. Petra Michaličková

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

10:00 –11:30 Poznejte svoje prsa! 
Pořádá: Mamma HELP, z. s., centrum HK

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

14:00 –15:00 Prezentace Armády ČR  
Pořádá: Armáda ČR (Rekrutační pracoviště HK)

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

14:00 –15:00 Domácnost bez odpadu – praktické ukázky  /  Pořádá: Nebalíme to, s.r.o., 
Komenského 393, Náchod; Mgr. L. Krulichová, www.kushadru.cz

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

Kontaktní osoby Bc. Žaneta Koubková, DiS. 
zaneta.koubkova@uradprace.cz 
950 138 322, 770 160 681

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

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

Bc. Markéta Rýdlová 
marketa.rydlova@uradprace.cz 
950 138 453

Bc. Denisa Faltová 
denisa.faltova@uradprace.cz 
950 138 315, 770 160 681 

17.00 –18.00 Cvičení na posilovacích pásech s Dagmar Hepnarovou 
Nutná rezervace místa na tel. 608 970 406. 
Pořádá: Klub SUN Náchod, MC Hopsáček, spolek

Klub SUN Náchod  
MC Hopsáček, Zelená 157/A  
budova výměníku tepla

17:30 –18:30 Tabata – tělocvična Velké Poříčí  
Nutná rezervace na tel. 601 345 896. / Pořádá: Markéta Hrádková

Tělocvična Velké Poříčí  
Žďárecká 231 

Středa 13. listopadu
8:00 –15:00 Den otevřených dveří s NONOU 

Pořádá: NONA 92, o.p.s.
NONA 92, o.p.s., Rašínova 313  
Nové Město nad Metují

8.00 –18.00 Výstava fotografií a dokumentů 30 let od Sametové revoluce  
Pořádá: Městská knihovna Nové Město nad Metují

Městská knihovna Nové Město  
nad Metují, Komenského 30

8:30 –9:30 Pilates – zdravotní cvičení  
Pořádá: Klub SUN Náchod, MC Hopsáček, spolek

Klub SUN Náchod, MC Hopsáček, 
Zelená 157/A, budova vým. tepla

9.00 –10.00 Otevřeně o duši a jejích nemocech 
Pořádá: PDZ, z. s., pobočka Náchod, Tyršova 59

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

9.00 –11.00 Představení a prohlídka prostor, volná herna, ukázka cvičení s dětmi 
a rodiči v MC Hopsáček, prohlídka prostor, nabídka veškerých aktivit 
klubu SUN Náchod   /  Pořádá: Klub SUN Náchod, MC Hopsáček, spolek

Klub SUN Náchod 
MC Hopsáček, Zelená 157/A  
budova výměníku tepla

9:30 –10:30 Aerobik 
Pořádá: Klub SUN Náchod, MC Hopsáček, spolek

Klub SUN Náchod, MC Hopsáček 
Zelená 157/A, budova vým. tepla

10:00 –11:00 Za vzděláním na ACADEMIA MERCURII 
Pořádá: Mgr. Dana Jarolímová, ředitelka školy 

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

10:00 –11:00 Čítárna a zahrada – vhodné propojení vzdělávání a relaxace  
Pořádá: Knihovna Břetislava Kafky, Červený Kostelec 

Knihovna Břetislava Kafky  
Červený Kostelec, Sokolská 293

10:00 –11:30 Novela insolvenčního zákona 
Pořádá: Občanská poradna Náchod

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

10.00 –12.00 Uznávání zahraničního SŠ a VŠ vzdělání 
Pořádá: Krajský úřad KHK, Univerzita Hradec Králové  
(Mgr. Alena Kosinková, Ing. Kateřina Křikavová)

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

11.00 –17.00 Domov sv. Josefa – den otevřených dveří 
Pořádá:  
Domov sv. Josefa, Žireč

Oblastní charita Červený Kostelec 
středisko Domov sv. Josefa 
Žireč 1, Dvůr Králové nad Labem 

12:00 –15:00 Jen nápad nestačí!  
Pořádá: Místní akční skupina Stolové hory, z.s.

MAS Stolové hory, budova OÚ 
Náměstí 102, Velké Poříčí, 2. patro

14:00 –16:00 Jak připravit podnikatelský záměr? Jednoduše a rychle.  
Pořádá: Technologické centrum Hradec Králové

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

14:30 –16:00 Studuj, cestuj, pracuj v EU 
Pořadá: EURES a Eurocentrum HK a Univerzita Hradec Králové 

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

16:00 –17:00 Makám na sobě, ale nehubnu! 
Pořádá: Mgr. Lenka Sedlářová, DiS.

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

16:00 –17:30 Mozková posilovna 
Pořádá: Mgr. Petra Dočkalová – terénní učitelka

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

16.00 –18.00 Šití pro začátečníky   /   Pořádá: SVČ Déčko Náchod SVČ Déčko Náchod, Zámecká 243

Čtvrtek 14. listopadu
8.00 –16.00 Výstava fotografií a dokumentů 30 let od Sametové revoluce 

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

9.00 –10.00 Kompetence hravě  /  Pořádá: Bc. Denisa Faltová,  
Bc. Žaneta Koubková, DiS., ÚP ČR – KoP Náchod

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

9.00 –11.00 Představení a prohlídka prostor, volná herna, ukázka cvičení s dětmi 
a rodiči v MC Hopsáček, prohlídka prostor, nabídka veškerých aktivit 
klubu SUN Náchod  /  Pořádá: Klub SUN Náchod, MC Hopsáček, spolek

Klub SUN Náchod  
MC Hopsáček, Zelená 157/A  
budova výměníku tepla

9:00 –11:00 Představení projektů Záruky pro mladé, Aktivní v 50,  
Dovolte mi pracovat, Kudy Kam II.  /  Pořádá: Jana Vávrová, Radka 
Skládalová, Ing. Dagmar Lukášková, Filip Tyburec, ÚP ČR – KoP Náchod

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

9:00 –17:00 Vzdělávám se sám a kniha je mým pomocníkem 
Pořádá: Knihovna města Police nad Metují

Knihovna města Police nad Metují 
Masarykovo náměstí 75

10:00 –11:00 Trelleborg Bohemia, a.s. den otevřených dveří 
Pořádá: Trelleborg Bohemia a.s.

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

10.30 –11.30 Verbální vs. Neverbální komunikace  /  Pořádá: Bc. Denisa Faltová,  
Bc. Žaneta Koubková, DiS., ÚP ČR – KoP Náchod

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

10:00 –11:30 Představení Domova sv. Josefa – jediného lůžkového zařízení  
v České republice pro pacienty s roztroušenou sklerózou 
Pořádá: Domov sv. Josefa, Žireč

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

11:00 –14:30 ACADEMIA MERCURII v akci 
Pořádá: Mgr. Dana Jarolímová, ředitelka školy

ACADEMIA MERCURII 
Smiřických 740 Náchod

12:00 –13:00 Angličtina pro začátečníky 
Pořádá: SVČ Déčko Náchod

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

12:00 –13:00 Rozvoj osobnosti – Individuální koučink s cílovou skupinou 
nezaměstnaných  /  Pořádá: Zuzana Kschwendová 

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

13.00 –14.00 Angličtina pro pokročilé 
Pořádá: SVČ Déčko Náchod

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

13:00 –15:00 Pojďte se k nám podívat, protože to není ztráta času – den otevřených 
dveří  /  Pořádá: Městské gymnázium a SOŠ Úpice, Ing. Luboš Panny

Městské gymnázium a SOŠ Úpice 
Havlíčkova 812

14:00 –16:00 FOTO / Worskshop – Strukáž 
Pořádá: Jana Čížková, Fotoklub Náchod

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

16:00 –18:00 MC Hopsáček – volná herna, prohlídka 
Pořádá: Klub SUN Náchod, MC Hopsáček, spolek

Klub SUN Náchod, MC Hopsáček 
Zelená 157/A, budova vým. tepla

16:00 –18:00 Keramika  /  Pořádá: SVČ Déčko Náchod SVČ Déčko Náchod, Zámecká 243

Pátek 15. listopadu
8:00 –16:00 Výstava fotografií a dokumentů 30 let od Sametové revoluce 

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

9:00 –11:30 Trestné činy úředních osob i v územní samosprávě 
Pořádá: Mgr. Vladimír Štěpánek, Okresní státní zastupitelství, Náchod

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

12:00 –13:45 Rady a doporučení seniorům, bezpečí doma i mimo domov 
Pořádá: Městská policie Jaroměř

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

14:00 –16:00 Facebook a jeho (ne)bezpečí – rady a doporučení mladistvým,  
ale i jejich rodičům  /  Pořádá: Městská policie Jaroměř

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

15:00 –16:15 Tichý svět, Úřad práce a osoby se sluchovým postižením 
Pořádá: Tichý svět a Úřad práce Náchod

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

16.00 –18.00 Paličkování  /  Pořádá: SVČ Déčko Náchod SVČ Déčko Náchod, Zámecká 243
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Galerie Nola v Náchodě
si Vás dovoluje pozvat

na výstavu obrazů Kristíny Bukovčákové.
14. 11. - 13. 12. 2019

KRISTÍNA
BUKOVČÁKOVÁ

�
Zahradnictví

Kašpar

Adventní a vánoèní
výstava

= první adventní nedìle

poøádáme prodejní VÁNOÈNÍ VÝSTAVU

v Zahradnictví Kašpar v Náchodì (u høbitova)

v tento víkend bude poskytnuta  na

vánoèní aranžmá, vánoèní hvìzdy, bramboøíky

sleva 10 %

od 8.00 - 16.00 hodin

30. LISTOPADU a 1. PROSINCE 2019

30. listopadu a 1. prosince 2019

 na vánoèní aranžmá,

vánoèní hvìzdy, bramboøíky

Zahradnictví Kašpar, Náchod

sleva 10 %

Adventní a vánoèní výstava

 
Odborný sociální poradce/poradkyně 

do Občanské poradny v Náchodě 

 

Úvazek: zkrácený (poloviční), možno dle domluvy rozšířit až na plný 
Typ smlouvy: pracovní poměr 

Náplň práce: 

• poradenské služby dle standardu a etického kodexu 
• zajištění konzultací na objednávku 
• zápis do databáze klientů, 
• jednání s poradním sborem OP 
• spolupráce s externími odborníky a konzultanty 
• vyřizování písemných dotazů na OP 

 
Pracovní doba: dle dohody 

Požadavky: odpovídající vzdělání (vyšší odborné vzdělání, bakalářské či 
magisterské vzdělání získané absolvováním vzdělávacího programu 
akreditovaného v oborech vzdělání zaměřených na sociální práci a sociální 
pedagogiku, sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociální 
práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost). 

Znalost sociálních systémů ČR, občanského práva, trestního práva, 
finančního práva, práva insolvenčního, orientace v problematice výkonů 
rozhodnutí 

Praxe v odborném sociálním poradenství vítána 

Nabízíme: metodické vedení, možnost dalšího profesního růstu 

Nástup: ihned 

Pohovor: dle tel. domluvy v sídle Občanského poradenského střediska       
o. p. s. v Hradci Králové. 

Životopis: Profesní strukturovaný životopis zašlete na níže uvedené 
kontakty, příp. vezměte s sebou na pohovor! 

Kontakt: Mgr. Jan Hloušek, Ph.D., Občanské poradenské středisko, Třída 
ČSA 543, Hradec Králové, email: reditel@ops.cz, www.ops.cz. 

Doporučujeme zjistit si dopředu informace o potenciálním zaměstnavateli 
z webových stránek. 
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Neděle 10. listopadu 2019 v 15.00 hodin

Eva Hrušková a Jiří Přeučil uvádí nedělní pohádku    

Předprodej od 21. října 2019                                                                                                                        Vstupné: 60 Kč

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

ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA

Městské divadlo Dr. J. Čížka v Náchodě

Děti dostanou krátkou lekci ze správné mluvy od Jana Přeučila, zatančí si na plese,
děvčátka si zahrají na sudičky a všichni společně pomohou hodnému zahradníkovi,
aby  přemohl  stoletý  spánek  i  nebezpečné  trní.  Kouzelné  loutky  stvořila  Šárka
Váchová, autorka mnoha Večerníčků a známého pořadu Kostičky.  

Klasická pohádka

v loutkovém podání

mistra přednesu

a jeho ženy, první

filmové Popelky.

Pohádka

je plná

písniček

Jaromíra

Klempíře.         
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Za malíři do Vesmíru 
AMAG (Atelier malířů a grafiků)

OBRAZY NA ZÁMKU 
Tentokrát spolek AMAG z.s. Náchod ve spolupráci s obchodní 

společností ŽIVOT NA ZÁMKU Kvasiny, uspořádal výstavu obra-
zů v Kvasinském zámku.

Původně renesanční tvrz založená v roce 1608 Bedřichem 
z Vlkanova byla postupně od roku 1648 přestavěna na zámek. 
Zásadní přestavby zámku proběhly v roce 1824 v klasicistním 
stylu a dále pak od roku 1900 v duchu pozdního historismu až 
do roku 1927. Od roku 1933 vlastnil panství vynálezce a podni-
katel ing. František Janeček. zakladetel firmy JAWA. V roce 1992 
byl zámek navrácen v restituci.

Výstava obrazů byla zahájena slavnostní vernisáží dne 27. září 
2019 za účasti majitelky zámku paní Soni Klímové-Janečkové. 
pravnučky ing. Františka Janečka. Ve čtyřech výstavních sálech 
zámku bylo k vidění více než devadesát výtvarných prací růz-
ných výtvarných žánrů a technik od jednadvaceti autorů čle-
nů spolku.

Děkujeme majitelce zámku paní Soně Klímové-Janečkové, ob-
čanům a návštěvníkům, kteří se přišli potěšit našimi obrazy. Ve-

lice si vážíme i toho, že jsme mohli výstavou přispět k bohaté-
mu kulturnímu životu na zámku v Kvasinách.

Výstava byla ukončena 27. října 2019. Fotografie vlevo, byla 
pořízena při vernisáži v Kvasinách.

Text Milan Jícha

Od 4. do 6. října opět několik výtvarníků – členů spolku 
AMAG. trávilo čas na plenéru. Tentokrát zavítali do Sedloňova 
v Orlických horách. O tom, jak plenér probíhal, si čtenář udělá 
představu z následující charakteristiky: pršelo, zima, vítr, mlha, 
teplota od –2 do +4 C. Teprve v neděli se nebe a krajina otevře-
ly, ale teplo žádné nebylo.

A ještě pozvánka: Hana Šálová-Koblížková hostuje se svými 
obrazy v prostorách muzea na náměstí v Náchodě. Výstava zde 
potrvá do 3. listopadu 2019. Na přiložené fotografii při vernisá-
ži 3. října. autorka vysvětluje námět pro svůj obraz.

Text a fota Jiří Spíšek

27. září roku 1924 se nezapsalo do dějin našeho města pouze 
narozením Josefa Škvoreckého, světoznámého spisovatele, ale 
také ustavující schůzí Klubu fotografů amatérů. V náchodském 
hotelu Rokoš se v tento den začala psát historie předchůdce dneš-
ního fotoklubu. K již pětadevadesátému výročí jsme uspořáda-
li klubovou výstavu, celkem potřetí ve výstavní síni na rohu 
ulic Tyršova a Zámecká, v budově náchodské ZUŠ. Poprvé jsme 
zde vystavovali v roce 2004, kdy jsme slavili 80 let, podruhé 
loni. Výstava byla zahájena slavnostní vernisáží s úvodním slo-
vem místopředsedy klubu Romana Ungera ve čtvrtek 26. září a 
bude zde k vidění do 25. října. Ze současných členů fotoklubu 
vystavují: Pavel Berák, Jana Čížková, Jindřich Klabačka, Jiří Klí-
ma, Miroslav Kolátor, Veronika Michlová, Tomáš Šimek, Petr Šulc  
a Roman Unger, jako tradiční host našich posledních výstav Mo-
nika Šimek Fulková. Z bývalých členů vystavují Gita Skaličková 
a Jiří Stašek. Na poslední chvíli se nám podařilo do výstavní ko-
lekce zařadit i fotografie členů z hlubší historie, a to od Františ-
ka Kulhánka, Konstantina Maliny a Mojmíra Růžičky. Za mož-
nost uspořádání této výstavy děkujeme Muzeu náchodska, za 
hudební doprovod při vernisáži výstavy děkujeme Doubravce 
Čížkové z Náchoda (kytara) a Alžbětě Kolínské z Prahy (trubka). 
Za tisk katalogu děkujeme tiskárně VH Print Josef Hlávko z No-
vého Města nad Metují.

Fotoklub Náchod oslavil 95. narozeniny výstavou
Členové Fotoklubu Náchod se zúčastnili mezinárodního foto-

grafického sympózia v Žilině.
Ve slovenské Žilině letos navázali na tradici, která vznikla loni 

v polské Lodzi. Uspořádali zde 2. ročník mezinárodního sympó-
zia fotoklubů ze sedmi zemí východní Evropy. Českou republi-
ku zde reprezentoval třemi členy právě Fotoklub Náchod, a to 
jmenovitě Petr Šulc, Tomáš Šimek a Jindřich Klabačka. Ostatní 
zastoupené země byli Slovensko, Polsko, Maďarsko, Rumunsko, 
Srbsko a Litva. Další ročník sympózia, podporovaného Visegrad-
ským fondem by se měl uskutečnit příští rok na podzim v Ná-
chodě.                                                Za Fotoklub Náchod Petr Šulc
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V sobotu 21. září se v Červeném Kostelci odehrál již šestý roč-
ník sportovní akce Běh pro hospic. Běžecké tratě pro běžce tak-
řka všech věkových kategorií byly připraveny v rozmezí od 150 
metrů až po hlavní závod na 10 kilometrů, který byl zároveň bo-
dován v běžeckém seriálu Primátor Cup. Za obzvlášť vydařené-
ho počasí zdolalo letos připravené tratě celkem 588 běžců, při-
čemž hromadného startu hlavního závodu se zúčastnilo více než 
350 sportovců! Hostem a tváří letošního Běhu se stal spisovatel 
a publicista Michal Viewegh, který dříve sportoval, běhal půl-
maratony a zúčastnil se i Pražského maratonu. V sobotu běžcům 
startoval jednotlivé závody a po doběhu dekoroval sportovce na 
stupních vítězů – z nich zmiňme alespoň obsazení prvních míst 
hlavního závodu, tratě na 10 km. V kategorii mužů doběhl nej-
rychleji Dominik Sádlo, v kategorii žen vybojovala první pozici 
opět Táňa Metelková.

Běh pro hospic 2019

Vítězům gratulujeme a všem sportovcům přejeme pevné zdra-
ví a úspěchy nejen ve sportovním, ale i v osobním životě. Kaž-
dý účastník svou registrací přispěl na budování nového zázemí 
pro Mobilní hospic Anežky České. Díky hojné účasti a podpoře 
fi rem se letos na tento účel prozatím vybrala částka 120 tisíc Kč. 
Děkujeme a těšíme se na další ročník.
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Elektrotechnika a strojírenství
Hronov
Maturitní obory
Strojírenství 
Elektrotechnika 
Mechanik seřizovač 
Učební obory 
Nástrojař 
Elektrikář 
Automechanik 

Propagační tvorba a polygrafie
Velké Poříčí
Maturitní obory
Grafický design 
Reprodukční grafik pro média 
Tiskař na polygrafických strojích 
Učební obory 
Reprodukční grafik 
Tiskař na polygrafických strojích 
Aranžér 
Kadeřník 

Textilní technologie a oděvní tvorba
čerVený kosTelec
Maturitní obory 
Modelářství a návrhářství
Oděvnictví 
Textilnictví 
Učební obory 
Chemik 
Krejčí 
Výrobce textilií 
nástavbové studium
Podnikání 

www.spsow.cz

Hostovského 910, 549 31 Hronov
www.spsow.cz | skola@spsow.cz |

Dny oTeVřených DVeří
Hronov
Čtvrtek 14. 11. 2019 14.30–16.30 
Sobota 23. 11. 2019 8.00–12.00
Čtvrtek 9. 01. 2020 14.30–16.30 
Sobota 18. 01. 2020 8.00–12.00

Velké Poříčí
Pátek 22. 11. 2019 9.00–17.00
Sobota 23. 11. 2019 8.00–12.00 
Sobota 18. 01. 2020 8.00–12.00
Středa 19. 02. 2020 14.00–17.00

čerVený kosTelec
Pátek 22. 11. 2019 12.00–18.00
Sobota 23. 11. 2019 8.00–12.00
Sobota 18. 01. 2020 8.00–12.00
Středa 19. 02. 2020 15.00–17.00

Přijmeme pracovníka 

technik kapalin 
průmyslových strojů

Pracoviště: Hronov. jednosměnný provoz
Požadujeme: samostatnost. spolehlivost

Nabízíme: dobré platové podmínky 
+ pohyblivá složka dle výkonu. stravování. 

příspěvek na životní pojištění.
Zájemci prosím zasílejte životopis 

na: info@lchoil.cz.

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ 
ŠKOLA OTTY WICHTERLEHO

Zajímavé akce, výhry v soutěžích, pořízení nových výukových 
pomůcek, to vše probíhalo ve škole během září a října. Mimo 
to proběhly adaptační kurzy a burzy středních škol v Rychno-
vě v/K, Trutnově a Jičíně, kterých se pravidelně jako vystavova-
telé účastníme.

Strojírenství, elektrotechnika – Hronov
Ve středu 18. září se uskutečnilo ve firmě Wikov Hronov okres-

ní kolo soutěže Talenty pro firmy 2019. Pořadatelem soutěže je 
Krajská hospodářská komora a hlavním cílem je podpora spo-
lupráce mezi školami a zaměstnavateli. Soutěže se zúčastnilo 
5 týmů. Naši školu reprezentovaly 3 týmy ve spolupráci se ZŠ 
a MŠ Hronov, ZŠ Velké Poříčí a ZŠ a MŠ Police nad Metují. Pod-
pořily nás firmy Wikov MGI a.s.. Hauk s.r.o. a ATAS elektromo-
tory Náchod a.s.. Výsledkem naší účasti bylo 1. místo pro tým 
ve složení T. Hašpl, M. Hrodek, T. Mareček (studenti SPŠOW),  
M. Čech, B. Fišerová a L. Grimm (žáci ZŠ a MŠ Hronov). M. Mag-
nusek (pedagog SPŠOW) a O. Forman (Wikov Hronov), čímž si za-
jistili účast v krajském kole, které se uskuteční 15. 11. v Hradci 
Králové. Pro zlepšení výuky problematiky PRŮMYSLU 4.0 byla 
do Hronova pořízena nová robotická buňka. Jedná se o výuko-
vou pomůcku s reálným průmyslovým zařízením, díky níž stu-
denti získají praktické znalosti z oblasti automatizace. Ty do bu-
doucna výrazně zvýší jejich možnosti uplatnění na trhu práce. 
Zařízení bude využíváno nejen při vyučování, ale jeho schopnos-
ti vyzkoušejí i děti z kroužku Robotika.

Oděvnictví, textilnictví – Červený Kostelec
Velký úspěch zaznamenaly v září naše studentky z Červené-

ho Kostelce na 6. ročníku celorepublikové soutěže „Oděv a tex-
til Liberec 2019“. V kategorii „Akademie stylu a módy“ dosáh-
la Vendula Sekyrová na 1. místo svou kolekcí „STREET WEAR“, 
za což obdržela od poroty poukaz na certifikovaný kurz pro sty-
listy a módní profesionály. Velmi úspěšná byla také Natálie Du-
šánková, jejíž kolekce „A FAMILY STORY“ získala cenu Liberec-
kého kraje.

Design, polygrafie – Velké Poříčí 
Od 3. října do 12. prosince probíhá přípravný kurz kresby 

a malby na lednové přijímací talentové zkoušky na obor Gra-
fický design pro školní rok 2020/2021. Pokud jste říjnové ter-
míny nestihli, máte možnost ještě dorazit 14. a 28. listopadu 
od 15.30 do 17.30 hodin. Ve výtvarném ateliéru pod vedením lek-
tora MgA. Vugara Alekberova se budete věnovat studii drapérií, 
zobrazení geometrických tvarů, šrafování, stínování, míchání 
barev, rozlišování teplých a studených barev, tahům štětce. Při 
závěrečném setkání 12. prosince proběhnou „talentové zkouš-
ky nanečisto“. Přihlášky do kurzu: na tel: 491 485 041 nebo mail: 
bohadlovam@spsow.cz 

A co nás čeká v průběhu listopadu?
Pokud máte v rodině deváťáky, či vás jen zajímá, jak 

naše školy vypadají, nezapomeňte přijít na DNY OTE-
VŘENÝCH DVEŘÍ (Hronov 14. a 23. 11., Velké Poříčí  
22. a 23. 11., Červený Kostelec 22. a 23. 11.). Prohlédnout si mů-
žete nejen školní třídy, které leckdy skrývají profesní zajímavos-
ti, ale i super moderní polygrafické centrum, dílny automecha-
niků, ateliéry či domovy mládeže.

Markéta Machová a Mgr. Renata Lelková. www.spsow.cz
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Sychravé dny moc nelákají k toulkám přírodou, zkuste proto 
využít prostory našeho Mateřského centra. Rádi přivítáme nové 
maminky na dopoledních aktivitách. Nabídka je rozmanitá, jistě 
si každý vybere. Doporučujeme osobní návštěvu, prohlédnout si 
centrum, klidně vyzkoušet jednotlivé aktivity a v klidu se roz-
hodnout, které budete navštěvovat v případě zájmu pravidelně, 
ale ani to není nutné, k nám na většinu aktivit prostě stačí do-
razit a konkrétní dopoledne si užít. Otevřeno máme každý všed-
ní den od 9 hodin. Dopolední pobytné stojí 40 Kč a je jen na vás, 
jak dlouho zůstanete. K dispozici je vybavená kuchyňka, zde si 
můžete ohřát oběd, aby človíčci utahaní hraním mohli spokoj-
ně cestou domů usnout.
A na co se můžete těšit:
Pondělí: 

  Posilovací cvičení pro maminky s dětmi po boku
Úterý: 

  8.30 SM Systém – cvičení za měřené na správné držení těla –
děti si pod dozorem hrají v herně

  9.30 Rozvíjení řeči formou znakování batolat – seminář s akre-
ditovanou lektorkou

  10.00 Tvoření dětí s rodiči – v ceně pobytného
  10.30 Pásmo říkanek, motorického cvičení pro děti s rodiči – 

v ceně pobytného
Středa: 

   8.30 Pilates – děti si pod dozorem hrají v herně
   9.30 Aerobik – děti si pod dozorem hrají v herně

Čtvrtek: 
  10.00 Pásmo říkanek, motorického cvičení a písniček pro děti 

s rodiči – v ceně pobytného
Pátek: 

  8.30 Posilovací cvičení pro maminky s dětmi po boku
  9.30 ROŠŤÁÁCI – hudební půlhodinka s Kateřinou Janečkovou
  10.00 Konverzační angličtina – děti si pod dozorem hrají v herně

   7. 11. Cesta za světýlky – malý lampionový průvod od Hopsáč-
ku k lavičkoparku s malým překvapením

  9. 11. Stabilita pohybu – praktický workshop o chůzi a běhu 
– přednáší Mgr. Lucie Kropáčková – Camino

  15. 11. Příjem věcí do komise – nejen oblečení – volejte si pro-
sím o evidenční čísla a formuláře

  16. 11. Prodej přijatých věcí
  22. 11. Vánoční focení s Martinem Hurdálkem – nutná re-

zervace
  29. 11. Mikulášská besídka – tradičně rozdělena do III. skupin 

dle věku a zaměření – nutná rezervace
  30. 11. a 1. 12. Vánoční trhy v jídelně Rubena s tvořivými díl-

nami
Více informaci na www.hopsacek.cz. aktuální jednorázové akce na-
jdete na fb Klub SUN Náchod. Nebojte se napsat email na hopsa-
cek@seznam.cz, případně pište nebo volejte na tel. 608 970 406 nebo 
604 610 581.

www.hopsacek.cz 
MC Hopsáček  

 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POZOR ZIMNÍ prodej ve velkém i malém sále !!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

Těšíme se na Vás. 
 

Klub SUN Náchod  z.s.   
Komerční banka Náchod -  78-8963820227/0100

             KDE:  Klub SUN Náchod

Mateřské centrum HOPSÁČEK
            Sídliště u nemocnice v Náchodě, ulice Zelená 

Do komise přijímáme veškeré vybavení pro děti
 – ohrádky, kočárky, odrážedla, brusle, 
 lyže, sáňky, koloběžky, přilby, autosedačky,HRAČ
Oblečení přijímáme sálová obuv, kopačky a oděv určený ke 
sportu a veškeré zimní oblečení, funkční prádlo 
Vyhrazujeme si právo na výběr,  odmítnutí a vrácení 
dodaného zboží. 
 

Za zprostředkování prodeje Vašeho zboží si účtujeme 
1 kus zboží  do 499,-- Kč – 15%, nad 500,-- Kč – 10% 
 

 

prodej ve velkém i malém sále !! 

       

  Bílá 1969, 547 01 Náchod  IČO:26659280  mobil: 
8963820227/0100  www.hopsacek.cz  e - mail: hopsacek@seznam.cz

Klub SUN Náchod, občanské sdružení 

HOPSÁČEK 
Náchodě, ulice Zelená 157 - výměník tepla 

Příjem do komise
Pátek  15.11. 2019
Čtvrtek  dle telefonické dohody
Přijímáme max 2
omezení hračky, obuv 
Evidence na našem formuláři
Ostatní  a  na místě 5,
VOLEJTE O BLIŽŠÍ INFO

Do komise přijímáme veškeré vybavení pro děti 

HRAČKY,  apod. 
vá obuv, kopačky a oděv určený ke 

funkční prádlo  apod. 
,  odmítnutí a vrácení  Vámi  

PRODEJ ZBOŽÍ

     
            Sobota 9:00 – 

prodej ve velkém i malém sále !!

KY,  apod. 
vá obuv, kopačky a oděv určený ke 

 Vámi  

 

mobil: 608970406, 604610581 
@seznam.cz 

Příjem do komise  
19   9:00-11:00, 16:00- 18:00 h 

dle telefonické dohody  
Přijímáme max 20 ks oblečení na osobu + bez 

, obuv  a pomůcky pro děti 
Evidence na našem formuláři 2,-- Kč / kus, 

na místě 5,-- Kč / kus  
O BLIŽŠÍ INFO A EVIDENČNÍ ČÍSLO. 

PRODEJ ZBOŽÍ 

19
18:00 h 
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JIŘINKOVÝ SÁL 
MUZEA BOŽENY NĚMCOVÉ

TRADIČNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVA VÁNOČNÍCH 
DEKORACÍ, ADVENTNÍCH VAZEB A DÁRKŮ

OTEVŘENA KVĚTINOVÁ KAVÁRNA 
S PŮVABEM MINULÝCH STOLETÍ

So–ne: 9.–10. 11. 2019
Pá–ne: 15. 11.–8. 12. 2019  

10:00–17:00 hod.
Pořádá společnost Kouzlo starých časů 

za laskavé spolupráce 
Muzea Boženy Němcové

www.kouzlostarychcasu.com

Nostalgické Vánoce

Nostalgicke_vanoce_cb_inzerat_86,5x59.indd   1 18.10.19   7:21Soukromá 
psychologická praxe

Mgr. Martina Švecová
Poradenství a terapie pro děti, 

dospívající a rodiče

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

Město Náchod ve spolupráci s MOBA studiem 
Vás  srdečně zvou na první workshop k připravované 
architektonické soutěži na areál bývalé TEPNY.

Čtvrtek 7. 11. 2019 od 17:00, 
přednáškový sál,
Městské divadlo Dr. Josefa Čížka,Náchod.

C C E A  M O B A

Program:
Představení harmonogramu a předběžného zadání soutěže.   
Diskuze s dotazníkem na téma: Co očekáváte od NOVÉ TEPNY. 
Předpokládaná doba trvání programu do 19:00.

Náchodské Dny poezie 
PROGRAM 10. ROČNÍKU | Listopad 2019

5. 11. v Aule JG Náchod v 19.00
6NaChodníku a Miloň Čepelka
„Dítě“ festivalu zahájí jubilejní ročník.

8. 11. v Aule JG Náchod v 17.00, 18.00, 19.00, 20.00
DAMU, Plata Company a mir.theatre: Prefaby
Umakartová poezie normalizační panelákové všednosti v ne-
všedním představení divadelníků Jakuba Maksymova a Domo-
nika Migače. Performance pro 8 diváků v několika reprízách.

12. 11. v Městské knihovně v 19.00
Petr Váša
Inventář Náchodských Dnů poezie ve večeru fyzického bás-
nictví.

19. 11. v Městské knihovně v 19.00
SlamPoetryShow – volný večer volného slamu ve volném stylu.

20. 11. v Městské knihovně v 19.00
Jan Burian – recitál osamělého písničkáře.

23. 11. v Aule JG Náchod v 19.00
Koncert Hm… – velmi originální uskupení velmi poetických 
muzikantů, kterým učarovaly i básně Jaroslava Seiferta, An-
tonína Sovy, Václava Hraběte a dalších.
28.11. v Aule JG Náchod v 19.00

Štěpán Nosek: Penumbra – autorské nejenčtení z/o nejen 
poslední sbírky/ce Štěpána Noska.
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A za vše, za vše dík. Za lásku, jaká byla, za život, jaký byl…čte-
me na smutečním oznámení. V pátek 27. září zemřel režisér Jan 
Schmidt, spjatý s naším městem. V letošních lednových výročích 
jsme zaznamenali jeho 85. narozeniny a připomněli ho jako tvůr-
ce řady filmů „české vlny“ v šedesátých letech, jehož si přizval 
ke spolupráci na Amadeovi i Miloš Forman. Jejich vztah měl ko-
řen náchodský. Oba hoši nastoupili v protektorátním roce 1943 
do primy náchodského gymnázia. Miloš Forman žil po uvězně-
ní rodičů u strýce pana Švába, známého náchodského obchodní-
ka. V Náchodě pobyl ovšem jen do konce války, pak pokračoval 
ve studiu v Poděbradech v gymnáziu zřízeném pro podobné děti. 

Jan Schmidt se 3. ledna 1934 v Praze jen narodil, od nejútlejší-
ho dětství žil v Náchodě. Jeho otec tu byl známým lékařem. Ko-
munistům, vládnoucím od roku 1948, se rodina znelíbila, syna 
Jana nechtěli pustit k maturitě (1951). Nakonec ho odmaturovat 
nechali, ale nesměl jít dále studovat. Pracoval nejdříve manu-
álně jako dělník, pak v nemocnici jako rehabilitační pracovník. 
V době politického uvolnění mohl začít studovat. Na radu Vrati-
slava Blažka, s nímž se znal od klukovských let, zažádal o přijetí 
na obor režie na FAMU. Tam studoval v letech 1957–1961 ve tří-
dě Otakara Vávry, spolu např. s Věrou Chytilovou, Jiřím Menzlem 
nebo Evaldem Schormem.

Režijním debutem Schmidtovým byl krátkometrážní film Po-
stava k podpírání (1963). Z dalších filmů připomeňme Konec srpna 
v hotelu Ozon (1967), Luk královny Dorotky (podle povídek Vladi-
slava Vančury, 1970) nebo Smrt talentovaného ševce (1982) podle 
detektivního románu Náchoďana Václava Erbena. Jak jsem zmí-
nil výše, spolupracoval na oskarovém Amadeovi Miloše Forma-
na (1983). Z jeho filmografie byly asi divácky nejvděčnější filmy 
pro mládež podle románů Eduarda Štorcha Osada Havranů. Na ve-
liké řece a Volání rodu. V roce 1990 natočil Jan Schmidt film Vra-
cenky, v němž nahlíží dobu padesátých let dětskou duší. K filmu 
poznamenal: „Tímhle filmem jsem si vyřídil účty s komunisty.“

K Náchodu měl Jan Schmidt trvalý vztah. Mám od něho jedi-
ný dopis z období oslav stého výročí Jiráskova gymnázia (1997), 
v němž mj, vyjádřil potěšení, „že jste uspořádal půvabnou kníž-
ku o prof. Černém v jeho rodném Jiráskově kraji“. V roce 2011 
jsme s ním uspořádali jeden z hudebně-literárních večerů v Be-
ránku. Několikrát jsme s ním mohli posedět v „rodinném vý-
čepu“ manželů Rýgrových na Přibyslavi. Tam obvykle zajížděl 
z chalupy ze Sedloňova, kde s manželkou trávili letní měsíce. Na-
posledy přijeli Schmidtovi k Rýgrovým na Přibyslav letos na jaře, 
na „otočku“ z Prahy, Jan už ne zcela zdráv. Na „amadeovském 
posezení“ oslavil s přáteli své 85. narozeniny.              Aleš Fetters

Odešel režisér Jan Schmidt
Nedlouho po svých 80. na- 

rozeninách zemřel ve stře-
du 16. října 2019 pan Anto-
nín Samek, dlouholetý bě-
loveský kronikář, sběratel, 
známý znalec místní his-
torie, místopisu a reálií, 
pozorný glosátor i občas-
ný kritik dění v této míst-
ní části Náchoda.

Narodil se 30. 9. 1939 
v Náchodě, ale od narození 
žil s rodiči v Bělovsi čp. 56. 
Protože jeho otec pracoval 
celý život v lázních, Anto-
nín se od dětství pohyboval 
v tomto prostředí a v prů-
běhu let získal mnoho sou-
visejících postřehů a vzpo-
mínek. Vyučil se gumařem 

pro n.p. Rubena a o rok později nastoupil na Střední průmyslo-
vou školu v Hradci Králové. Po maturitě absolvoval základní vo-
jenskou službu a poté se vrátil opět do Rubeny. Zde působil jako 
mistr odborného výcviku, vedoucí učňovského střediska a ná-
sledně jako vedoucí přípravy pracovníků a lektor v oblasti říze-
ní pro účely školení mistrů. Od roku 1973 na vlastní žádost pře-
šel na dělnickou pozici, kde pracoval až do odchodu do důchodu. 
S výjimkou několika let, kdy stavebně řešil stísněné bytové po-
měry v rodinném domku, žil celý život v Bělovsi.

Již jako mladík projevoval Antonín Samek kulturní zájmy  
– působil v loutkovém divadle v Bělovsi, jako začínající lidový 
hudebník a organizátor estrádních pořadů a tanečních zábav 
při ČSPO v Bělovsi. Později dlouhá léta hrával na kytaru a basu 
v různých náchodských hudebních skupinách. Od mládí sbíral 
známky a současně i pohledy a fotografie z Bělovse a okolí, rov-
něž sám fotografoval. Toto vše včetně vrozeného pozorovacího 
talentu ovlivnilo jeho pozdější kronikářskou a publikační prá-
ci, jíž se věnoval v době zaslouženého odpočinku. Ale ve skuteč-
nosti neodpočíval, snad to ani nedovedl. Od roku 2000 se roz-
hodl dělat své milované Bělovsi kronikáře. Nejprve se úspěšně 
ve spolupráci s archivem pokusil překlenout v jednom svazku 
stručně předchozích 50 let, pro něž kronika nebyla, a pak již ná-
sledovaly pravidelné roční zápisy. K textové části začal přidávat 
obrazovou přílohu, obsahující fotograficky zachycené zajímavé 
události s doplňujícím textem. Velkou většinu fotografií pořizo-
val sám, snažil se být všude a při všem. Nejprve psal na psacím 
stroji a poté, co si pořídil starší počítač a osvojil si grafické tech-
niky, tyto přílohy se rozrůstaly a nabývaly na kvalitě, až z ně-
kterých začaly vznikat samostatné tematické celky. 

A zde jsou počátky mnohostranné, leč téměř výhradně na Bě-
loves orientované, publikační činnosti Antonína Samka. Není 
zde prostor vyjmenovat všechny tituly, takže pouze ukázkově: 
Paměti běloveského kronikáře, Vzpomínky na Běloves, Běloves-
ké události roku 1945 očima svědků, Historie divadelních ochot-
níků v Bělovsi ve fotografii a mnohé další včetně článků v tisku 
a ve sborníku Rodným krajem. Širší než regionální zájem zazna-
menaly publikace Průmyslové objekty minulosti i současnosti 
na území Náchoda, Ve víru hudby a tance, téměř dva roky při-
pravoval Náchod včera a dnes na fotografiích očima kronikáře. 
Drobné i obsažnější monografie nejprve vydával tiskem vlastním 
nákladem, později jen ve virtuální podobě, většinou jsou však 
snadno bezplatně dosažitelné na internetu. Nemluvě o přednáš-
kách a výstavách, např. k historii lázní.

Z výše uvedeného nepochybně vyplývá obdivuhodná činoro-
dost, láska k rodnému místu i altruismus pana Antonína Samka. 
Málokteré místo má štěstí na takovouto osobnost.

S úctou a vděčností Lydia Baštecká

Odešel velký běloveský patriot

www.mestonachod.cz
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 V pátek 4. října 2019 se v obřadní síni 
náchodské radnice sešli příslušníci inte-
grovaného záchranného systému, aby 
z rukou starosty města obdrželi oceně-
ní za přínos pro město Náchod a jeho ob-
čany. Medaile uděluje starosta Náchoda 
od roku 2014 jako výraz úcty a poděko-
vání policistům, hasičům a záchranářům, 
ale i jejich rodinám, které vytvářejí pod-
mínky pro to, aby mohli denně nasazovat 
své životy ve prospěch druhých.

„Je mi velkou ctí předávat již šestým ro-
kem ocenění členům integrovaného záchran-
ného systému, kteří v rámci výkonu svého 
povolání denně prokazují vysokou míru pro-
fesionality, a především lidský přístup k ře-
šení těch nejrůznějších situací. Za jejich obě-
tavou práci, které si nesmírně vážím, jim 
patří upřímné poděkování od nás všech, pro-
tože to není samozřejmost,“ uvedl starosta 
Jan Birke k oceněným policistům, záchra-
nářům i hasičům.

Slavnostního aktu se vedle starosty 
města Jana Birke zúčastnili: místostarost-
ka Pavla Maršíková, vedoucí Územního 
odboru Policie ČR v Náchodě plk. Mgr. Ra-
dek Bohuslav, za Hasičský záchranný sbor 
Královéhradeckého kraje – plk. Ing. David 
Pouč, ředitel územního odboru Náchod, 
MUDr. Libor Seneta, ředitel Zdravotnické 
záchranné služby Královéhradeckého kra-
je a velitel Městské policie Náchod Bc. Petr 
Valica.

Ocenění za mimořádný přínos pro 
město Náchod a jeho občany z rukou sta-
rosty převzali:
POLICIE ČR – územní odbor Náchod
plk. Mgr. Radek Bohuslav – vedoucí Územ-
ního odboru Policie ČR v Náchodě, 
npor. Bc. Martin Kříž – vedoucí Obvodní-
ho oddělení PČR v Náchodě

Starosta ocenil příslušníky integrovaného záchranného systému 
za mimořádný přínos pro město Náchod a jeho občany

Hasičský záchranný sbor Královéhradec-
kého kraje – územní odbor Náchod
nprap. Bc. Pavel Kohl – velitel družstva 
stanice Náchod
kpt. Mgr. Josef Hanek – koordinátor meto-
dik oddělení ochrany obyvatelstva a kri-
zového řízení
Zdravotnická záchranná služba 
Královéhradeckého kraje
Jaroslava Gebrtová – zdravotnická zá-
chranářka ZZS KHK, výjezdová základna 
Náchod 
Jiří Hornych – řidič ZZS KHK, výjezdová 
základna Náchod
Sbor dobrovolných hasičů Běloves 
Milan Kligl – člen jednotky SDH Náchod, 
aktivní člen SDH Běloves
Městská policie Náchod
Zuzana Bečáková – strážnice
Všem oceněným blahopřejeme!
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Rada města Náchoda na svém posledním jednání projednala 
nové sazby za parkování v centru města, které se od roku 2014 
neměnily.

„Naší snahou je především změna systému využití těchto ploch  
v centru města, který by vedl k větší obrátkovosti a možnosti zlepšení 
dostupnostií pro více klientů a návštěvníků, kteří do centra míří pře-
devším proto, aby si vyřídili své záležitosti na úřadech a v bankách,“ 
vysvětlil starosta Jan Birke a dodal: „Parkování ve středu města by 
nemělo sloužit k trvalému celodennímu stání, na to jsou tyto plochy 
dnes při stále se navyšujícím počtu vozidel, příliš cenné.“

Nejedná se tedy o žádné zásadní navýšení cen, ale nastave-
ní progresivní sazby, která se již osvědčila například na Karlově 
náměstí, kde je zvýhodněno parkování v prvních dvou hodinách 
a následně každá další hodina je již zpoplatněna vyšší částkou. 

Podrobné výše částek za úhradu parkování prostřednictvím 
lístků zakoupených parkovacích automatech v jednotlivých lo-
kalitách viz níže:

Parkovací lístky zakoupené v parkovacím automatu
 Masarykovo náměstí, Karlova náměstí

1. hodina – 10 Kč
2. hodina – 20 Kč
3. každá další započatá hodina – 50 Kč

 parkoviště v ul. Riegrova a parkoviště za radnicí 
1. hodina – 10 Kč
2. hodina – 15 Kč
3. každá další započatá hodina – 30 Kč

 parkoviště u polikliniky v ul. Němcové 
1. hodina – 5 Kč
2. hodina – 5 Kč
3. každá další započatá hodina – 20 Kč

Od 1. listopadu 2019 dochází 
ke změně ceníku parkování v centru Náchoda

 parkovací plochy v ul. Komenského, parkoviště u Okresního 
soudu v Náchodě – ul. Palachova 
1. hodina – 10 Kč
2. hodina – 10 Kč
3. každá další započatá hodina – 30 Kč
 
Parkovací karty vydávané Městskou policií Náchod

 Masarykovo náměstí 
7.260 Kč/rok – fyzická osoba (FO) 
12.100 Kč/rok – osoba právnická osoba nebo podnikající FO

 Parkoviště ul. Riegrova, parkoviště za radnicí 
4.840Kč/rok – fyzická osoba (FO) 
7.260 Kč/rok – právnická osoba nebo podnikající FO

Ceny za parkovací karty jsou uvedeny včetně 21 % DPH. V pří-
padě zakoupení parkovací karty na kratší období než jeden rok 
bude cena karty poměrně snížena. Parkovací karty vystavuje 
Městská policie Náchod na služebně v Hurdálkově ulici.

 
Současně dojde od 1. 11. 2019 opět k obnovení výběru poplat-

ku na parkovišti „u Bílé růže“, kdy tento pozemek je od polo-
viny září letošního roku již v majetku města Náchoda. Tady se 
výše poplatků a systém pro obyvatele přilehlých domů nemění.
– osobní auta – 1 hodina – 10 Kč
– osobní auta – celý den – 50 Kč
– autobus 2 hod. – 100 Kč
– předplatné na rok – 2.250 Kč
– předplatné na půl roku – 1.250 Kč
– předplatné na měsíc – 300 Kč
– předplatné podle počtu měsíců 
 (podrobně viz ceník na parkovišti) 

V červenci a srpnu 2019 probíhala opra-
va místní komunikace V Třešinkách v Ná-
chodě. Během stavebních prací za téměř 
3,2 mil. Kč, které prováděla firma BEZE-
DOS, s.r.o. z Velkého Poříčí, byl položen 
nový asfalt včetně obrubníků a provede-
na sanace neúnosných vrstev. Vozovka je 
odvodněna do vsakovacích šachet zříze-
ných v místech stávajících uličních vpus-
tí a do přilehlé krajnice. V úsecích, kde je 
krajnice širší než 70 cm, byla komunika-
ce zpevněna zatravňovací dlažbou, která 
mimo jiné umožní i krátkodobé parkování 
a vyhýbání protijedoucích vozidel. Zbýva-

Oprava komunikace v ulici 
V Třešinkách v Náchodě je dokončena

jící úseky jsou z drceného kameniva. „Re-
konstrukce nebyla vůbec jednoduchá, přesto 
věříme, že se obyvatelům této ulice význam-
ně zvýšil komfort a pohodlí přístupu k jejich 
nemovitostem,“ uvedl místostarosta Jan 
Čtvrtečka.

Oprava komunikace ulice V Třešinkách, 
jež je součástí projektu „Obnova místních 
komunikací v Náchodě“, byla realizována 
za přispění prostředků státního rozpoč-
tu ČR z programu Ministerstva pro míst-
ní rozvoj.
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VEŘEJNÉ   BRUSLENÍ 
LISTOPAD 2019 

 Sobota 2. 11. 2019 

od 14.00 hod. do 16.00 hod. 

 Neděle 3. 11. 2019 

od 13.00 hod. do 15.00 hod. 

 Sobota 9. 11. 2019 

od 14.00 hod. do 16.00 hod. 

 Neděle 10. 11. 2019 

od 13.00 hod. do 15.00 hod. 

 Neděle 17. 11. 2019 

od 13.00 hod. do 15.00 hod. 

 Sobota 23. 11. 2019 

od 14.00 hod. do 16.00 hod. 

 Neděle 24. 11. 2019 

od 13.00 hod. do 15.00 hod. 

 Sobota 30. 11. 2019 

od 14.00 hod. do 16.00 hod. 

 

 

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

 

Tradiční 62. ročník Běhu Hronov – Náchod, který se konal v so-
botu 19. října za krásného počasí, se zúčastnilo šest set dvacet 
devět běžců. Cílovou rovinkou proběhlo nakonec šest set třináct 
z nich, což je úctyhodné číslo v takovém množství. 

Na Masarykově náměstí se v ten den uskutečnil 1. ročník dět-
ských běžeckých závodů „Od radnice k radnici“. Soutěžilo se 
v několika kategoriích včetně družstev. Kompletní informace 
včetně výsledkových listin naleznete na https://www.sportcha-
llenge.cz/cz/hronov-nachod/vysledky. 

Děkujeme všem organizátorům, fanouškům, účastníkům 
a sponzorům a těšíme se na další ročník běhu pro malé i velké!

Stovky běžců 
na trati Hronov–Náchod 

Radvanice – V Radvanicích na Trut-
novsku se konal v sobotu 19. 10. zá-
vod v orientačním běhu na klasické 
trati v rámci 17. kola východočeské 
oblasti pořádaný oddílem TJ Start Ná-
chod. Závod byl zařazen do Východo-
českého poháru 2019. Na start závodu 
se postavilo více než 860 běžců v 39 
kategoriích od nejmenších dětí s do-
provodem rodičů přes špičkové běžce  
v kategoriích H21C a D21C až po veterány. V Radvanicích se běha-
lo ve velmi náročném horském terénu přes hřeben hory Žaltman. 
Oddíl TJ Start Náchod děkuje Obecnímu úřadu v Radvanicích  
a partě místních motorkářů za vstřícnost a zorganizování  
pro deje občerstvení na shromaždišti závodu. 

V hlavních kategoriích D21C a H21C zvítězili Jana Semerádo-
vá z K.O.B. Choceň a Marek Prášil z OK Jihlava. Na nejvyšší stu-
peň stupňů vítězů vystoupali a ceny s diplomy převzali vítězové 
žákovských kategorií: D10N – Magdalena Spilková (OK Jilemni-
ce), H10N – Vojtěch Dohnálek (SOOB Spartak Rychnov n. Kněž-
nou), D10C– Selina Havrdová (Sportcentrum Jičín), H10C– Maty-
áš Kroupa (OK Lokomotiva Pardubice), D12C – Sheila Havrdová 
(Sportcentrum Jičín), H12C – Matěj Třešňák (OK Jilemnice), D14C 
– Anežka Chrtková (OK99 Hradec Králové) a H14C – Jan Čihák 
(TJ Jiskra Hořice). 

Velké poděkování patří též firmám Lesy České republiky, Les-
ní statek Radvanice a Palivový kombinát Ústí, které umožnily 
pořádání závodu na svých pozemcích. Dále pak společnostem 
Saar Gummi Czech, PRIMÁTOR, Servisbal Obaly a Wikov MGI za 
sponzorskou podporu.

Za TJ Start Náchod Martin Sychrovský

Závod v orientačním 
běhu v Radvanicích
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FK NáchodPROGRAM NA KUŽELNĚ SKK PRIMÁTOR NÁCHOD – listopad 2018
1. kuželkářská liga žen: (hrací den – sobota)
 2. 11. 2019 11.00 SKK Primátor Náchod A – TJ Spartak Přerov
 16. 11. 2019 11.00 SKK Primátor Náchod A – KK Zábřeh
 30. 11. 2019 11.00 SKK Primátor Náchod A – TJ Sokol Duchcov
1. kuželkářská liga dorostu: (hrací den – neděle)
 3. 11. 2019 10.00 SKK Primátor Náchod B – SKK Primátor Náchod A
 10. 11. 2019 10.00 SKK Primátor Náchod B – TJ Jiskra Hylváty
 24. 11. 2019 10.00 SKK Primátor Náchod A – SKK Vrchlabí SPVR
 1. 12. 2019 10.00 SKK Primátor Náchod B – SKK Hořice v Podkr.
2. kuželkářská liga žen: (hrací den – sobota)
 9. 11. 2019 14.00 SKK Primátor Náchod B – TJ Bižutérie Jablonec n. N.
 23. 11. 2019 14.00 SKK Primátor Náchod B – Kuželky Jiskra Hazlov
2. kuželkářská liga mužů: (hrací den – sobota)
 9. 11. 2019 10.00 TJ Červený Kostelec – SKK Jičín
 23. 11. 2019 10.00 TJ Červený Kostelec – TJ Slovan Karlovy Vary
3. kuželkářská liga mužů: (hrací den – sobota)
 2. 11. 2019 15.00 SKK Primátor Náchod A – KK Jiří Poděbrady
 16. 11. 2019 15.00 SKK Primátor Náchod A – TJ Dynamo Liberec
 30. 11. 2019 15.00 SKK Primátor Náchod A – Spartak Rokytnice n.J.
Východočeská divize: (hrací den – pátek)
 8. 11. 2019 17.00 SKK Primátor Náchod B - SK Solnice A
 15. 11. 2019 17.00 SKK Primátor Náchod B - KK Vysoké Mýto
 29. 11. 2019 17.00 SKK Primátor Náchod B - Lokomotiva Trutnov B
Východočeská soutěž: (hrací den – pátek)
 1. 11. 2019 17.00 SKK Primátor Náchod C – Sokol Smiřice C
 1. 11. 2019 19.00 SKK Primátor Náchod D – KK Hradec Králové C
 22. 11. 2019 19.00 SKK Primátor Náchod C – SKK Primátor Náchod D
Turnaj neregistrovaných „O pohár pivovaru PRIMÁTOR Náchod“
47. ročník turnaje bude odstartován v listopadu 2019. Přesné termíny a další informa-
ce naleznete na klubových stránkách www.kuzelky.nachod.net. 

 Sobota 2. 11. ve 14 hodin: FK Náchod – 
FK Kolín – divizní utkání mužů

 Neděle 3. 11. ve 14 hodin: FK Náchod „B“ 
– TJ Týniště nad Orlicí – I. A třída mužů

 Neděle 3. 11. v 10 a ve 12 hodin: FK Ná-
chod U19+U17 – Bráník Praha – dorost 
divize

 Sobota 9. 11. ve 14 hodin: FK Náchod – 
Poříčany – divizní utkání mužů

 Neděle 10. 11. ve 14 hodin: FK Náchod – 
Roudnice – I. A třída mužů

 Sobota 16. 11. v 10 a ve 12 hodin: FK 
Náchod U19+U17 – Vyšehrad Praha – do-
rost. divize
Mistrovská divizní utkání A mužů 
a U19+U17 se hrají na stadionu v Bělovsi. 
Mistrovská utkání B mužů se hrají na hřiš-
ti v Provodově.
Na obou hřištích je pro naše fanoušky za-
jištěno občerstvení. Přijďte povzbudit naše 
hráče. 

Plavec Delfínu 7. v Berlíně 
na 200 m motýl

Světový pohár plavců pokračoval 5. ko-
lem v Berlíně. Barbora Seemanová zde vy-
hrála 2 disciplíny a to na 200 i 400m vol-
ný způsob. Mezi českými reprezentanty se 
po soustředění ve Španělsku objevil i pla-
vec Delfínu Náchod, olympionik Pavel Ja-
neček. Podařilo se mu poprvé probojovat 
do finále Světového poháru.

Na jeho letos prioritní trati 200m mo-
týl v rozplavbách dosáhl 8. času a ve fi-
nále svou pozici ještě vylepšil a dohmátl 
jako sedmý. Závod ovládl úřadující světo-
vý rekordman Kristóf Milák z Maďarska. 
Janeček atakoval ve finále elitní hranici  
2 minut, když za ni zaostal pouze o 7 setin. 

V doplňkových disciplínách doplaval 
jako 19. ze 34 plavců na 400m volný způ-
sob a jako 20. z 54 závodníků na polovič-
ní distanci. Škoda diskvalifikace na 200m 
polohově.         (pj)

Janeček poprvé ve finále 
Světového poháru plavců

V neděli dne 29. 9. 2019 se od 10 hodin 
na zimním stadionu v Náchodě uskuteč-
nila náborová akce Českého hokeje „Pojď 
hrát hokej“ v rámci akce Týden hokeje. 
Příprava na tuto akci začala propagací 
v základních a mateřských školách, vý-
lepem plakátů na nástěnkách a propaga-
cí v médiích.

Akce v Náchodě přivedla na zimní sta-
dion více jak 40 dětí v doprovodu svých 
rodičů a sourozenců. Děti měly příleži-
tost se nejprve trochu rozhýbat mimo led 
na připravené překážkové dráze a s teni-
sákem se proběhnout kolem kuželů a vy-
střelit si na hokejovou branku. Rodiče 
měli možnost se detailně seznámit s tím, 
co obnáší mít doma malého hokejistu, 
a jaký je přínos ledního hokeje pro fyzic-
ký a osobnostní rozvoj jejich dětí.

Pojď hrát hokej V rámci celého programu proběhlo za-
registrování 22 dětí do projektu „Pojď 
hrát hokej“. Dětem byla zapůjčena potřeb-
ná hokejová výstroj pro bezpečné brus-
lení na ledě a s pomocí rodičů a trenérů 
HC Náchod byly děti ustrojeny a uvedeny 
na ledovou plochu, kde proběhl připrave-
ný program na ledě a to formou soutěží 
a her. Veškeré aktivity na ledě organizo-
valo 8 trenérů a několik pomocníků z řad 
hráčů mládežnických kategorií, kteří se 
po celou dobu věnovali více jak 40 dětem 
a na konci akce proběhlo společné fotogra-
fování. Na ledě též proběhla ukázka trénin-
ku minihokeje mladých hráčů HC Náchod. 
V rámci akce proběhla i prezentace ledního 
hokeje a podpory ze strany Českého hoke-
je. O příjemnou atmosféru se dále na zim-
ním stadionu staralo dalších 8 dobrovolní-
ků z řad členů HC Náchod, kteří pomáhali 
při registraci, mixování hudby, zapůjčení 

potřebné výzbroje a předá-
vání drobných dárků pro 
nejmenší děti. Kromě zá-
žitku z bruslení a ledního 
hokeje si každé dítě navíc 
s sebou domů odneslo hod-
notný dárek v podobě re-
prezentačního dresu a vě-
říme, že celá akce oslovila 
účastníky a že se s nimi bu-
deme dále setkávat ve ško-
ličce bruslení na našem 
zimním stadionu.

Michal Bohuněk, 
vedoucí trenér mládeže

grafické studio a tiskárna
VÝROBA plakátů 

A4, A3, A2, A1, A0... od 1 kusu

 603 311 052 | studio@creopress.cz
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v listopadu 2019 v Regionálním muzeu Náchod
Přehled kulturních akcí

Stálá expozice muzea Dějiny Náchoda a Náchodska 
Stálá expozice Muzea Náchodska v Broučkově domě na Masary-
kově náměstí čp. 18 v Náchodě mapuje dějiny náchodského regi-
onu od nejstarších doložitelných projevů života pravěkých lidí až 
po současnost. Součástí je rovněž ojedinělá expozice figurek vo-
jáčků čsl. armády první republiky v miniatuře Měli jsme se brá-
nit – 1938 modeláře a sběratele Lubora Šušlíka. Organizované 
výpravy lze objednat na 491 433 722 nebo muzeumna.expozi-
ce1@seznam.cz. Otevřeno denně mimo pondělí 9–12, 13–17 hod.

Hana Koblížková-Šálová: Náchod v obrazech
Do 3. listopadu 2019 probíhá v Broučkově domě na Masarykově 
náměstí čp. 18 výstava obrazů Hany Koblížkové-Šálové. Otevře-
no denně mimo pondělí 9–12, 13–17 hod.

Náchodsko 1989 – Občanské fórum
Ve dnech 15. listopadu 2019 až 12. ledna 2020 proběhne v Brouč-
kově domě na Masarykově náměstí čp. 18 výstava připomínají-
cí listopadové události v roce 1989. Prostřednictvím dobových 
dokumentů a fotografií dokumentuje některé důležité okamži-
ky spjaté se sametovou revolucí: zásah bezpečnostních složek 
na pražské Národní třídě, vyhlášení stávky, zvolení V. Havla pre-
zidentem, vznik opozičního hnutí a hlavního hybatele demo-
kratizačních změn ve společnosti Občanského fóra, i jeho zá-
nik po prvních svobodných volbách v novodobé historii naší 
země. Opomenuto nezůstane ani dění let 1989/1990 v Nácho-
dě. Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 14. listopadu 2019 od 17 ho-
din. Všichni jsou srdečně zváni! Otevřeno denně mimo pondě-
lí 9–12, 13–17 hod.

Od Martina po Tři krále 
Ve dnech 22. listopadu 2019 až 12. ledna 2020 mohou zájemci 
ve výstavní síni muzea (roh Zámecké a Tyršovy ulice) navštívit 
výstavu věnovanou lidovým obyčejům, které se váží k předvá-
nočnímu a vánočnímu období. Přijďte si připomenout tradice, 
v nichž se mísí pohanství s křesťanstvím, poodhalit tajemství 
nejdelších nocí v roce a znovu objevit postavy, jež navštěvovaly 
v předvánočním čase domácnosti našich předků! Vernisáž vý-
stavy proběhne 21. listopadu 2019 v 17 hodin. Otevřeno denně 
mimo pondělí 9–12, 13–17 hod.

Tvůrčí dílna – vánoční věnce z přírodních materiálů
Muzeum Náchodska vás zve na tvořivou vánoční dílnu, kde si 
budete moci vyrobit vánoční věnec s ozdobami z přírodních ma-
teriálů. Je na vás, zda zvolíte závěsný věnec na dveře či tradiční 
věnec adventní. Dílna proběhne v sobotu 30. 11. od 10 do 15 ho-
din v přednáškové místnosti muzea v 1. patře Staré radnice (čp. 
1) na Masarykově náměstí v Náchodě. Vstupné zahrnující potřeb-
ný materiál činí 100 Kč. Z důvodu omezené kapacity si, prosím, 
zarezervujte místo do 25. 11. 2019 na tel. 491 423 248 či na emai-
lu libricka@muzeumnachodska.cz.

Osmý muzejní sedánek v roce 2019 
Přírodou Kladského pomezí. O krajině, přírodě a lidech…
Ve středu 6. listopadu 2019 proběhne v přednáškové místnosti 
Staré radnice, Masarykovo náměstí čp. 1 v Náchodě od 17 hodin 
další z cyklu muzejních sedánků, tentokrát věnovaný přírodním 
krásám Náchodska a okolí. Při komentovaném promítání vás 
tím nejzajímavějším z místní přírody proveden Mgr. Jan Ježek. 

Pevnost Dobrošov
V současné době probíhá dlouhodobě avizovaná plánovaná re-
vitalizace pevnostního areálu, během níž je pevnost uzavřena. 
Volně přístupná zůstává naučná stezka, doporučujeme srub N-S 
82 Březinka (www.brezinka.cz) a muzeum Kahan III (www.ka-
han3.cz).

GALERIE výtvarného umění v Náchodě
 „Retrospektivní výstava ruského 

malířství XVIII. – XX. století“. 
Připomínka stejnojmenné výstavy konané v Clam-Gallasově 
paláci v Praze roku 1935. Letošní výstavou ruského umění při-
pomínáme největší výstavní projekt ruského umění u nás vů-
bec – I. retrospektivní výstavu ruského malířství XVIII. – XX. sto-
letí, jež se uskutečnila v roce 1935 v Praze. Náchodská galerie 
představuje tuto jedinečnou výstavu fotodokumentací, odka-
zy v dobovém tisku a především výběrem děl ze svého fondu 
a zápůjček z Akademie věd ČR, v. v. i, Národní galerie v Praze 
i soukromých sbírek. 6. 4. – 10. 11.

 Zápisník zmizelého 
Magický baladický text Zápisník zmizelého (1916), u které-
ho byl teprve po osmdesáti letech definitivně identifikován 
autor – významný regionální literát Ozef (Josef) Kalda (1871 
–1921), již záhy po svém mystifikačním publikování před-
stavoval inspirační výzvu pro výtvarníky. Básnická skladba  
o erotické fascinaci přerůstající v zakázanou lásku se stala zá-
kladem pro řadu ilustračních doprovodů i samostatných děl. 
Kulturně historickou „věčnost“ mu přineslo následné zhudeb-
nění Leošem Janáčkem ve formě originálního písňového cyk-
lu. 14. 9. – 10. 11.

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

 Náchodský výtvarný podzim – 36. ročník přehlídky umě-
ní regionu. (23. 11. 2019 – 5. 1. 2020)
Tradiční rozsáhlá a oblíbená přehlídka regionální tvorby (mal-
ba, kresba, grafika, fotografie, koláž, plastika).
Vernisáž v pátek 22. listopadu v 17 hodin.

 Čtvrteční komentovaná prohlídka – Zápisník zmizelého
Komentovaná prohlídka s kurátorem výstavy PhDr. Davidem 
Chaloupkou, která se uskuteční ve čtvrtek 7. listopadu v pro-
storách galerie od 15 do 17 hodin. Hlaste se prosím nejpozdě-
ji do úterý 5. listopadu. 

 Sobotní výtvarná dílna pro rodiče s dětmi 
– S kufříkem do galerie
Výtvarná dílna k výstavě Ruské malířství 19. a počátku 20. sto-
letí. Volné pokračování dobrodružného cestování s lodním de-
níkem po jednotlivých výtvarně – vzdělávacích zastávkách 
– nově s využitím tabletů. Dílna pro rodiče s dětmi se usku-
teční v sobotu 2. 11. v prostorách galerie 14–16 hodin. Určeno 
pro rodiče s dětmi od 5 let, mladší sourozenci jsou také vítáni. 

 Nabídky edukačních programů jsou připraveny k výsta-
vě Ruského malířství 19. a poč. 20. století a k výstavě Ma-
rek Macek – Anodonta. 
Programy můžete rezervovat e-mailem na adrese info@gvun.
cz nebo telefonicky: 491 427 321, 606 647 216.

 Naše galerie 2019
Galerie vyhlašuje 12. ročník výtvarné soutěže pro občany Ná-
chodska. Téma: Síť. Odevzdávání prací: 1. 12. – 15. 12. 2019
Oficiální vyhlášení výsledků soutěže, včetně předání cen, pro-
běhne v rámci vernisáže výstavy vybraných soutěžních pra-
cí dne 17. 1. 2020.
Podrobné informace naleznete na www.gvun.cz, https://www.
facebook.com/galerienachod/ a na letácích (Městské informační 
středisko, Městská knihovna Náchod).
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Stomatologická pohotovost
je v sobotu. v neděli a ve svátek 
vždy od 8.00 do 12.00 hodin.

Stomatologická pohotovost

v obchodním domě Kaufland 
denně 8–20 hodin.

Lékárenská 
pohotovostní služ ba 

  vždy od 15 hodin 
 2. 11.  Křemílek a Vochomůrka
 9. 11.  Začarovaný Kašpárek
 16. 11.  Začarovaný Kašpárek
  23. 11.  Půjdem spolu do Betléma
 30. 11.  Půjdem spolu do Betléma

listopad
PROGRAM

www.decko–nachod.cz

  2. 11. a 3. 11. MUDr. Miroslava Jirmanová Komenského 48,
  Nové Město nad Metují tel.: 491 472 947
 9. 11. a 10. 11.  MUDr. Petr Juran  Komenského 10,
  Nové Město nad Metují tel.: 491 472 721
 16. 11. a 17. 11 MDDr. Martin Kyselý  Rokolská 123,    
  Nový Hrádek   tel.: 495 217 195
 23. 11. a 24. 11. MUDr. Jan Klimek  Českých bratří 407,
  Náchod  tel.: 491 427 603
 30. 11. a 1. 12. MUDr. Anna Klikarová Náměstí ČSA 69,
  Hronov  tel.: 491 482 700

AKCE PRO VEŘEJNOST
 neděle 3. listopadu 

– HALLOWEEN aneb ZAHRADA DUCHŮ
program v areálu Déčka, strašidelné ak-
tivity pro rodiče s dětmi od 3 do 10 let, 
s sebou baterku a teplé oblečení, vstupné 
20 Kč/děti, 40 Kč/dospělí, průběžný start 
u dolní brány v 16–16.30 hodin, konec 
v 18 , info Mgr. J. Ničová, tel. 774 635 232

 sobota 2. listopadu – HALLOWEENSKÁ 
PARTY PRO TEENAGERY
od 17 do 20 hodin v Klubu ICM, vstupné 
30 Kč v kostýmu, ostatní 80 Kč, informace
 Jaroslav Karásek, tel. 775 223 919

 pátek 8. listopadu 
– PŘEDVÁNOČNÍ KERAMIKA NA ZKOUŠKU 
dílna pro veřejnost od 16 do 18 hodin, 
přijďte si zkusit práci s hlínou při vá-
nočním tvoření, s sebou pracovní oděv, 
přezůvky, vstupné 50 Kč/dospělý, 30 Kč/
dítě, (výpal výrobku v ceně), přihlášky 
do 6.11., informace Bc. Tereza Išová, tel. 
774 223 296 

 pondělí 11. listopadu 
– MARTINSKÉ SLAVNOSTI 
tradiční trhy na Masarykově náměstí  
od 8 do 18 hodin, v 11 hodin otevírá-
ní svatomartinského vína, soutěž pro 
děti, divadélko, koncert skupiny Klapeto,  
v 17 hodin průvod od Itálie, informace 
Ing. Kateřina Hiebschová, tel. 775 223 294

 sobota 9. listopadu 
– KURZ KRESBY – PASTELKY
workshop s lektorkou Věrou Voltrovou, 
techniky kresby a míchání barev, od  
9 do 16 hodin, pro zájemce od 12 let, s se-
bou přezůvky, pracovní oděv, svačinu, 
členská cena 500 Kč, ostatní 800 Kč, při-
hlášení do 6. 11., v ceně káva, čaj a sada 
pomůcek na kresbu, informace Bc. Tereza 
Išová, tel. 774 223 296

 sobota 9. listopadu 
– SOBOTA S ANGLIČTINOU 
Chocolate Saturday pro děti od 6 do 11 
let, od 9 do 15 hodin, hravá výuka ang-
ličtiny, hry, hrátky a soutěže, s sebou vy-
bavený penál a přezůvky, přihlášky do  
7. 11., cena 150 Kč, informace PhDr. Jaro-
slava Nývltová, jajka@deckonachod.cz, 
tel. 775 223 291

 15.–17. listopadu – TANEČNÍ PODZIM
 taneční soustředění street dance pro děti 
od 12 do 18 let, sedm tanečních lekcí pod 
vedením profesionálních tanečníků, cena 
1050 Kč, informace Jaroslav Karásek, tel. 
775 223 919

 sobota 23. listopadu 
– KURZ KRESBY – PERSPEKTIVA
workshop perspektivní kresby, lektor-
ka Věra Voltrová, pro zájemce od 12 let,  
od 9 do 16 hodin, s sebou pracovní oděv, 
přezůvky, členská cena 500 Kč, ostatní 
800 Kč, přihlášení do 20.11., v ceně káva, 
čaj a výbava pro kresbu, informace Bc. Te-
reza Išová, tel. 774 223 296 

 pátek 30. listopadu 
– ADVENTNÍ DEKORACE
odpolední workshop adventních vazeb, 
pro zájemce od 12 let, od 16 do 18 hodin, 
s sebou pracovní oděv, přezůvky, členská 
cena 100 Kč, ostatní 250 Kč, přihlášení 
do 27.11., v ceně je materiál, káva a čaj, in-
formace Bc. Tereza Išová, tel. 774 223 296
 
AKCE MC MACÍČEK

 čtvrtek 7. listopadu 
– PSYCHOLOG V MACÍČKU
Komunikace v rodině – povídání s Mgr. Pe-
trou Fettersovou, program od 15.30  
do 17 hodin, vstup zdarma, informace 
Mgr. Jitka Ničová, mc@deckonachod.cz, 
tel. 774 635 232

 čtvrtek 21. listopadu 
– ADVENTNÍ DÍLNY
 výroba tradičních i netradičních advent-
ních věnců, od 9.30 hodin nebo od 16 ho-
din, hlídání dětí zajištěno, vstupné 130 Kč 
(v ceně je materiál), informace Mgr. Jitka 
Ničová, tel. 774 635 232 

 pátek 22. listopadu – ADVENTNÍ DÍLNY
výroba tradičních i netradičních advent-
ních věnců, od 16 hodin, hlídání dětí za-
jištěno, vstupné 130 Kč (v ceně je mate-
riál), informace Mgr. Jitka Ničová, tel. 
774 635 232 
pondělí 25. listopadu – VÁNOČNÍ FOCENÍ 
S MARTINEM HURDÁLKEM
dopoledne od 10.30 hodin, odpoledne 
od 14 hodin, třeba objednat se na přesný 
čas, ukázky a ceník k nahlédnutí v Déčku, 
informace Mgr. J. Ničová, tel. 774 635 232
Na akce Déčka je třeba se hlásit přes regist-
rační systém na www.decko-nachod.cz, kde 
také najdete další informace. Členům Déčka 
bude na jednotlivé akce poskytnuta sleva.

Školní družina v Déčku Náchod s finanč-
ní podporou ESF. Projekt č. CZ.03.2.65/0.
3/0.0/16_047/0008130
V letošním školním roce jsme díky podpo-
ře MAS Stolové hory, grant na prorodin-
ná opatření, opět otevřeli Školní družinu. 
Svojí činností tak pomáháme zaměstna-
ným rodičům s péčí o jejich děti tak, aby 
mohli dále chodit do zaměstnání, zatím-
co my zabezpečíme přechod dětí ze ško-
ly k nám. V prostorách Družiny si mohou 
děti hrát nebo napsat úkoly, připravit se 
na další školní den, to vše s asistencí na-
šich pedagogů. V případě zájmu mohou 
děti navštěvovat naše kroužky.
Máme několik posledních míst, v případě 
zájmu nás kontaktujte na tel. 776 774 313 
– Ulmanová Markéta.

 SVČ Déčko Náchod uspořádalo ve čtvr-
tek 24. října 2019 již 21. ročník Běhu do 
zámeckých schodů o pohár starosty měs-
ta Náchoda.

Běhu se tradičně účastní stovky dětí ze 
základních škol z Náchoda a okolí a čeká 
je vždy trasa dlouhá 1,5 km a 305 zámec-
kých schodů. Nejlepší týmy pak obdrží 
putovní poháry, nejlepší závodníci a zá-
vodnice z každé kategorie drobné odmě-
ny, které jim předala místostarostka Pav-
la Maršíková.

Děkujeme organizátorům za přípravu 
oblíbeného závodu, kterému tentokrát 
počasí opravdu přálo a všem vítězům, ale 
i účastníkům blahopřejeme! 

Běh do zámeckých schodů 
letos již po jedenadvacáté

 * * *



LISTOPAD 31CÍRKVE. SENIOR KLUB

Církve v Náchodě
Církev československá husitská
Husův sbor, Raisova 806, 547 01 Náchod, farář ThDr. Stani-
slav Švarc. ThD. Kontakt mobil: 420 776 736 885. 420 604 929 825.  
e-mail: stanislav.svarc@volny.cz. Úřední hodiny: středa 15–17 
hod. Kolumbárium otevřeno denně 9–17 hodin. Pravidelné bo-
hoslužby se konají v neděli 8.15 hod. Biblické hodiny ve čtvrtek  
16 hodin. Místo konání Farská síň CČSH, vchod Raisova ul. Náchod.

Římskokatolická farnost – děkanství Náchod
děkanství Náchod, Masarykovo náměstí 75, 547 01 Náchod. 
Kontakty: kancelář 491 428 355, děkan P. Mgr. Zdeněk Kubeš 
737 383 752, výpomocný duchovní P. Václav Hejčl 776 283 073, 
www.nachod.farnost.cz, e-mail: farnost.nachod@tiscali.cz. Úřední 
hodiny: pondělí a čtvrtek 9.00–11.00 a 15.00 – 17.00, úterý, stře-
da a pátek 9.00–11.00, v jinou dobu po předchozí domluvě. Bo-
hoslužby v kostele sv. Vavřince: pondělí 7.00, úterý 18.00, středa 
16:00, čtvrtek 7.00, pátek 18.00, sobota 7.30 a v 18.00 s nedělní 
platností, neděle 7.30, 9.00 a 18.00. Mše svaté pro děti a mládež 
jsou slouženy v kostele sv. Michaela v neděli v 10.15. 
Na pátek 1. listopadu připadá Slavnost Všech svatých. Mše sva-
té budou slouženy následovně: v 7.00 hod. a v 18.00 hod. v kos-
tele sv. Vavřince, v 16.00 hod. v hřbitovním kostele Narození sv. 
Jana Křtitele. Na „dušičky“ (vzpomínka na všechny věrné zemře-
lé) v sobotu 2. listopadu mše svaté budou slouženy následně: 
v 7.00 a v 18.00 v kostele sv. Vavřince, v 16.00 v hřbitovním kos-
tele Narození sv. Jana Křtitele. V sobotu 9. listopadu při mši sva-
té v 9.00 hod. v kostele sv. Vavřince kněz bude zájemcům udělo-
vat svátost pomazání nemocných. Modlitební setkání v kostele 
sv. Michaela probíhá každý druhý čtvrtek od 19.00.

P. Zdeněk Kubeš. děkan 

Českobratrská církev evangelická
Purkyňova 535. farář Mgr. Marek Bárta. mobil: 604 892 182.  
e-mail: nachod-sonov@evangnet.cz. Konzultační hodiny, objed-
nání rozhovoru či návštěvy faráře kdykoliv po telefonické do-
mluvě. Bohoslužby po celé zimní období budou pouze ve sboro-
vém domě v Náchodě od 10.00 hodin. V neděli 10. 11. bohoslužby 
s vysluhováním svaté večeře Páně – host Pavel Roubík, ThD. 
Bohoslužby v diakonickém středisku ČCE Betanie v pátky  
8. 11. a 22. 11. od 14.00. Ve čtvrtek 28. 11. bohoslužby v Domo-
vě důchodců v Náchodě od 9.30 hod. Biblická hodina v Harmo-
nii ve čtvrtek 14. 11. od 9.30 hod. Schůzky dětí s nacvičová-
ním vánočního divadla ve sborovém domě v Náchodě v pátky  
1., 8. a 29. 11. od 17.30 hod. Biblické hodiny věnované apoštolské-
mu vyznání víry každý čtvrtek od 16.00 hodin. V sobotu 9. 11. 
sázení stromů v Šonově od 9.00 do 12.00 hod. Střední generace 
se sejde na společném setkání se sousedním sborem v Klášteře 
nad Dědinou v pátek 29. 11. od 18.00 hodin. Přehled všech akcí 
a aktuální informace naleznete vždy na adrese www.nachod-so-
nov.evangnet.cz.

Církev adventistů sedmého dne
Tyršova 207. budova Sokola – 2. patro (bývalá Soukromá střed-
ní podnikatelská škola), kazatel Tomáš Špác, mo bil. 739 481 014.  
Bohoslužby každou so bo tu od 9.30 hodin.

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

Církev bratrská
Purkyňova 584, kazatel Ing. P. Geldner, tel. 777 217 968, 
e-mail. nachod@cb.cz. Kazatel senior J. Hofman, tel. 605 973 056, 
kazatel senior RNDr. P. Javornický, CSc., tel. 722 948 196. Bo-
hoslužby v neděli v 9.30 hodin. Rozhovory nad Biblí ve středu 
od 18.30 hodin. Více na www.cb.cz/nachod.

Sdružení zdravotně postižených
www.szdp–nachod.cz

Senior klub „Harmonie 2“
 čtvrtek 7. 11. od 14 hod. „Malebné Pošumaví“ – o krásách Šu-

mavy bude vyprávěta promítne nám film p. Zdeněk Nývlt;
čtvrtek 14. 11. od 14 hod. „EVROPA – krajina mýtů a legend“, pouť 
po místechodkud pocházejí (Kréta, Transylvánie, Skotsko, Nor-
sko, Francie) dokumentární film; 
čtvrtek 21. 11. od 15 hod. „Cecilská zábava“ v restauraci Re-
duta (Plhovská ul.), kam mezi nás přijde s vystoupením i skupi-
na ATELIEROF, k tanci zahraje p. František Čížek „FRČÍ“. Přijď-
te se pobavit;

 čtvrtek 28. 11. od 14 hod. „SIBIŘ“, z cyklu Ruská divočina, pro 
nás připravil a promítne p. Otto Mach.
Na naše programy zveme všechny příznivce klubovny seniorů, 
i když nejsou členy naší organizace. Na vaše návštěvy se těší čle-
nové výboru SČR, MO Náchod.
Vzhledem k velkému zájmu o zářijový výlet do Wroclawi, jsme 
připravili druhý zájezd na 4. 12. V programu bude Raclawická 
panorama, obří akvárium v ZOO a návštěva centra města s ad-
ventními trhy. Zbývá 6 volných míst, tak pokud máte zájem při-
hlaste se v klubovně Harmonie 2 vždy v pondělí nebo čtvrtek 
od 15.30 do 16 hod.
Účastníci letošního pobytu v penzionu Kitty v Lučanech n. Ni-
sou byli velmi spokojeni, a proto je zajištěna tato rekreace i na  
r. 2020 od 12. do 19. září. Cena pobytu 4890 Kč zahrnuje: dopra-
vu, plnou penzi, dva půldenní výlety do okolí i večerní program 
v penzionu. Zájemci se mohou přihlásit od listopadu v klubovně 
Harmonie 2 v uvedeném čase.
Informace na tel. 775 242 562 (po 19 hod.) u A. Polákové.

zve své členy a příznivce na výlet: 
ADVENT 2019 V NAŠEM REGIONU
Kdy: v neděli 8. prosince 2019.
Kam: Nové Město nad Metují – zámek „Vánoce s květinou“, cuk-
roví, trhy.
Ratibořice – navštívíme herecké muzeum „Viktorka“ prohlídka 
a společná večeře v restauraci.
Odjezd: v 13.00 hod. z Raisovi ul. v Náchodě, návrat v cca  
18.30 hod. tamtéž.
Na příjezd i odjezd si můžete předem objednat Senior taxi.
Cena pro členy 110 Kč, nečleny 130 Kč.
Přihlášky s platbou každou středu od 13 do 15 hod. v kanceláři 
SZdP, Rybářská 1819 Náchod (Harmonie II).

Na setkání s Vámi a adventní pohodu se těší výbor SZdP Náchod, 
z. s. Za výbor: Olga Frühaufová, Miroslav Čiháček.
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Městská knihovna Náchod informuje v listopadu 2019

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

Upozornění
  od pondělí 18. do středy 20. listopadu bude z technických dů-

vodů uzavřeno oddělení pro dospělé čtenáře
 provoz studovny a oddělení pro děti zůstává nepřerušen

Děkujeme za pochopení.

Rozvoz knih
V úterý 5. listopadu se v dopoledních hodinách uskuteční roz-
voz knih nemocným nebo starším občanům.

Výstavy
Hala

 VÝSTAVA SPŠ OTTY WICHTERLEHO
11.–15. listopadu. Tradiční prodejní výstava střední školy z Vel-
kého Poříčí s ukázkou tvorby vánočních dekorací.

 NA VÁNOČNÍ CESTĚ
26. a 27. listopadu. Prodejní výstava drobných rukodělných pra-
cí pořádaná Stacionářem Cesta Náchod, z. ú.
Studovna

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

 SAMETOVÁ REVOLUCE OČIMA BRONISLAVA HOFMANA
18. listopadu – 15. prosince. Černobílé fotografie Bronislava Ho-
fmana zachycující atmosféru listopadu 1989 v Náchodě a Praze. 
Výstavu připravila Michaela Stejskalová.

 VÝSTAVA SPOLKU SANA
30. listopadu – 7. prosince. Výstava náchodského spolku SANA 
s možností zakoupení vánočních dekorací i drobných dárků ze 
dřeva, vlny, drátků či keramiky. 

Dětské oddělení
 NEBOJME SE POEZIE 1. – 29. listopadu. Výstava uspořádaná 

k celorepublikovému festivalu Den poezie, který se koná 16. lis-
topadu na památku narození Karla Hynka Máchy. 

Divadlo Kašpar – Audience
V pondělí 4. listopadu vás od 19.30 hodin zveme do studov-
ny na představení spolku Kašpar z Divadla v Celetné. Význam-
né historické výročí si připomeneme jednoaktovým absurdním 
dramatem Václava Havla. Hrají Jan Potměšil a Jakub Špalek, s ni-
miž po vystoupení proběhne beseda. Vstupné 250 Kč, předpro-
dej probíhá ve studovně. 

Výtvarná dílna pro děti
V pondělí 11. listopadu pořádáme od 14.30 hodin v dětském od-
dělení podzimní výtvarnou dílnu se čtením. 

Bookstart – další setkání
Ve středu 13. listopadu proběhne v dětském oddělení od 10.00 
hodin opětovné setkání rodičů s malými dětmi. Nabídneme po-
hybové říkanky, společné muzicírování, ukážeme si knihy pro 
nejmenší. Tentokrát na téma podzim.

Čtení pro Josefa Škvoreckého
V pondělí 25. listopadu budeme od 17.00 hodin číst ve studovně 
pro Josefa Škvoreckého. Literárně-hudební pořad jsme letos pře-
sunuli na měsíc listopad, abychom si připomněli nejen význam 
Josefa Škvoreckého jako spisovatele, ale i jako exilového vyda-
vatele českých autorů, kteří u nás za totalitního režimu nesmě-
li vycházet. Program jsme připravili ve spolupráci s Jiráskovým 
gymnáziem Náchod a ZUŠ Náchod, jehož saxofonová třída ob-
stará hudební doprovod.

Bookstart pro nové účastníky
Ve středu 27. listopadu přivítáme v 10.00 hodin nové účastní-
ky projektu Bookstart – S knížkou do života. Jeho cílem je vy-
tvořit pozitivní vztah ke knížkám i čtení u nejmenších dětí a to 
ve spolupráci s rodiči.

Junior & Senior – Jak společně trénovat paměť 
V pátek 29. listopadu vás od 15.00 hodin zveme do studovny 
na čtvrté setkání v rámci programu Přeshraniční mezigenerační 
integrace. Děti a senioři si tentokrát vyzkoušejí trénování pamě-
ti. Jako vždy je možné přijít samostatně, dítě i dospělý. Přihláš-
ky přijímáme ve studovně, počet míst omezen. S

Den pro dětskou knihu
V sobotu 30. listopadu se od 9.00 do 13.00 hodin opět zapojí-
me do celostátní akce Den pro dětskou knihu. Děti se mohou těšit 
na bohatý program plný čtení, her, vyrábění a trénování pamě-
ti s lektorkou Stanislavou Benešovou. Mimo jiné připravujeme 
i maňáskové divadlo v podání Jaroslavy Holasové na motivy po-
hádky „Hrnečku, vař!“ Po celý den budeme také prodávat dětské 
knihy z nakladatelství Albatros za zvýhodněnou cenu. 

Náchodská univerzita volného času
 7. listopadu – Radovan Lipus 

Šumné stopy v Austrálii, Tasmánii a na Novém Zélandu 
(POZOR!!! Výjimečně ve čtvrtek)

 11. listopadu – Milan Záliš
Romanovci od Petra I. po Mikuláše II.

Vstup pouze na průkazky NUVČ. Pro ostatní zájemce po ústní 
dohodě s organizátory vstupné 50 Kč.



tel.: 491 428 498 
e-mail: info@kinonachod.cz
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LISTOPAD
SNĚŽNÝ KLUK
Najdi cestu domů! Dobrodružný animovaný film pro celou rodinu, uváděný v českém znění. Vstupné 130 Kč (děti 110 Kč), Mládeži přístupný.

TERMINÁTOR: TEMNÝ OSUD
Linda Hamilton jako Sarah Connorová a Arnold Schwarzenegger jako Terminátor T-800 se vracejí ve svých ikonických rolích. Pod filmem, který přímo navazuje na první dva díly, jsou podepsáni 
James Cameron a Tim Miller, který režíroval skvělého Deadpoola. České titulky. Vstupné 130 Kč, Doporučená přístupnost: od 12 let.

STÁHNI A ZEMŘEŠ
Smrt? Na tu je tu appka... O partě přátel, kterási pro legraci nainstaluje aplikaci, o které se tvrdí, že umí předpovědět čas zbývající do smrti… Thrillerový horor pro diváky pevných nervů, uváděný 
s českými titulky. Vstupné 130 Kč, Mládeži do 15 let nepřístupný.

ŽENSKÁ NA VRCHOLU Mimořádná předpremiéra!
Zimní romantická komedie. FILMOVÉ PŘEDSTAVENÍ ZA ÚČASTI DELEGACE TVŮRCŮ + AUTOGRAMIÁDA. Vstupné 130 Kč, Mládeži přístupný.

ADDAMSOVA RODINA
Máte pocit, že vaše rodina je divná? Malí i velcí diváci se mohou těšit na skvělou zábavu, protože Addamsovi se budou snažit mermomocí dokázat, že dobří sousedé jsou pro své okolí k nezaplacení. 
Rodinná animovaná komedie, uváděná v českém znění. Vstupné 130 Kč (děti 110 Kč), Mládeži přístupný.

ZLOBA: KRÁLOVNA VŠEHO ZLÉHO
Přešlo pět let. Královna černé magie Zloba žije spokojeně na čarovných Blatech a její kmotřenka Růženka dospívá… Rodinné (pohádkové) fantasy s Angelinou Jolie a Elle Fanning v hlavních rolích, 
je uváděno v českém znění. Vstupné 130 Kč (děti 110 Kč), Mládeži přístupný.

POSLEDNÍ ARISTOKRATKA
Filmová podoba knižního bestselleru Evžena Bočka v režii Jiřího Vejdělka. Vstupné 130 Kč, Mládeži přístupný.

JOKER
Nahoď úsměv! V hlavní roli kriminálního dramatického thrilleru Joaquin Phoenix, v dalších rolích Zazie Beetz, Robert De Niro, Marc Maron a Brett Cullen. Film byl oceněn Zlatým lvem pro vítězný 
film na MFF v Benátkách. Uvádíme v českém znění. Vstupné 120 Kč, Mládeži do 15 let nepřístupný.

ZÁZNAM KONCERTU Z LOS ANGELES – SLAYER: THEREPENTLESS KILLOGY 
Na závěr své velkolepé kariéry chystají Slayer ještě poslední ofenzivu na velké plátno s koncertním snímkem Slayer: The Repentless Killogy. Záznam nekompromisního koncertu, nasnímaného v Los 
Angeles 5. srpna 2017, předskočí krátký hororový příběh. Vstupné 250 Kč, Mládeži do 18 let nepřístupný.

HRA
Film o lásce a o potížích při dělání divadla na malém městě. Drama, které je poctou filmům československé nové vlny. Téma je klasické – manželství a milostný trojúhelník. Tři hlavní postavy děla-
jí chyby a navzájem si ubližují... V hlavních rolích Jiří Mádl, Marika Šoposká a Elizaveta Maximová. Vstupné 100 Kč, Doporučená přístupnost: od 12 let.

BITVA U MIDWAY
Válečný velkofilm světoznámého režiséra Rolanda Emmericha líčí příběh příslušníků amerického námořnictva a letectva v bitvě u Midway, která znamenala zlom na pacifickém bojišti druhé svě-
tové války. Hrají Luke Evans, Woody Harrelson, Patrick Wilson, Ed Skrein, Aaron Eckhart, Nick Jonas a další. Akční historické drama uváděné s českými titulky. Vstupné 130 Kč, Doporučená pří-
stupnost: od 12 let.

ŽENSKÁ NA VRCHOLU
Zimní romantická komedie. Hrají Anna Polívková, Boleslav Polívka, Martin Dejdar, Jana Preissová, Marek Němec, Jana Krausová, Danica Jurčová, Roman Pomajbo, Marek Adamczyk a Marek Taclík. 
Režie Lenka Kny. Vstupné 130 Kč. Mládeži přístupný.

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

SATELITNÍ PŘÍMÝ PŘENOS Z METROPOLITNÍ OPERY V NEW YORKU – Giacomo Puccini: MADAMA BUTTERFLY
Nastudováno v italském originále a uváděno s anglickými a českými titulky. Základní vstupné 340 Kč, zlevněné (studenti, důchodci, ZTP) 300 Kč, abonentní 270 Kč.

SNĚŽNÝ KLUK
Najdi cestu domů! Dobrodružný animovaný film pro celou rodinu, uváděný v českém znění. Vstupné 130 Kč (děti 110 Kč), Mládeži přístupný.

POSLEDNÍ ARISTOKRATKA
Filmová podoba knižního bestselleru Evžena Bočka v režii Jiřího Vejdělka.  Vstupné 130 Kč, Mládeži přístupný.

TERMINÁTOR: TEMNÝ OSUD
Linda Hamilton jako Sarah Connorová a Arnold Schwarzenegger jako Terminátor T-800 se vracejí ve svých ikonických rolích. České titulky. Vstupné 130 Kč, Doporučená přístupnost: od 12 let.

ROMÁN PRO POKROČILÉ
Když se věci zvrtnou, je potřeba vymyslet plán… Romanticky korektní komedie s Markem Vašutem v hlavní roli. V dalších rolích Jitka Čvančarová, Miroslav Etzler a Vanda Hybnerová. Režie Zita 
Marinová. Vstupné 120 Kč, Doporučená přístupnost: od 12 let.

ABSTINENT
Jak rychle se lze dostat na dno lahve i života? Jak těžké je se od něj odrazit? V hlavní roli Josef Trojan a alkohol. Komorní dramatický příběh o mládí a svobodě, o snech a realitě, o hledání a ztrace-
nosti, natočil režisér David Vigner. Vstupné 120 Kč, Doporučená přístupnost: od 12 let.

DOKUMENT A VÝSTAVA V KINĚ – TINTORETTO – REBEL Z BENÁTEK
Dokumentární umělecký film připomíná nedávných 500 let od narození geniálního benátského rodáka a jednoho z největších jmen italské renesance. Snímek také odhaluje, jak se v Tintorettově 
tvorbě obtiskla morová rána, která slavné město zasáhla uprostřed umělcova nejsilnějšího období. České titulky. Vstupné 100 Kč, Doporučená přístupnost: od 12 let.

LE MANS‚ 66
Strhující legendární příběh o tom, jak konstruktér aut Carroll Shelby a britský jezdec Ken Miles postaví pro automobilku Ford revoluční závodní auto Ford GT40, aby s ním mohli zvítězit nad Enzem 
Ferrarim v závodu 24 hodin Le Mans ve Francii roku 1966. Christian Bale, Matt Damon, Caitriona Balfe a Jon Bernthal v hlavních rolích akčního životopisného dramatu. České titulky.
Vstupné 130 Kč, Doporučená přístupnost: od 12 let

DOKTOR SPÁNEK OD STEPHENA KINGA
Odvažte se vrátit… Další kapitola v příběhu „Osvícení“. Film navazuje na děj filmu Osvícení Stanley Kubricka, popisující hrůzné události, ke kterým došlo před 40 lety v hotelu Overlook. Hlavní role 
v pokračování mystického thrilleru ztvárnili Ewan McGregor a Rebecca Ferguson. České titulky. Vstupné 130 Kč, Mládeži do 15 let nepřístupný.

AMNESTIE
… svobodu si nezaslouží každý! Emotivní thriller o největší vzpouře v Leopoldově ve vězeňské historii Československa a spolu s ní i příběh, který odráží obrovské a rychlé změny po revoluci v roce 
1989. Film jde do kin jako příspěvek k výročí Sametové revoluce. Hrají: Anna Geislerová, Juraj Bača, Marek Vašut, Marek Majeský, Ján Jackuliak, Roman Luknár, Norbert Lichý a další.
Vstupné 120 Kč, Mládeži do 15 let nepřístupný.

ZLOBA: KRÁLOVNA VŠEHO ZLÉHO
Rodinné (pohádkové) fantasy s Angelinou Jolie a Elle Fanning v hlavních rolích, je uváděno v českém znění. Vstupné 130 Kč (děti 110 Kč), Mládeži přístupný.

TLAPKOVÁ PATROLA
Nejoblíbenější seriál dnešních dětí je v kinech! Animovaný rodinný film, uváděný v českém znění. Vstupné 100 Kč, Mládeži přístupný.

NABARVENÉ PTÁČE
Světlo je vidět jen ve tmě… Film Václava Marhoula Nabarvené ptáče, adaptace stejnojmenného světového bestselleru spisovatele Jerzyho Kosińského, byl vybrán do hlavní soutěže Mezinárodního 
filmového festivalu v Benátkách. České titulky. Vstupné 130 Kč, Mládeži do 15 let nepřístupný.

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

JOKER
Nahoď úsměv! V hlavní roli kriminálního dramatického thrilleru Joaquin Phoenix, v dalších rolích Zazie Beetz, Robert De Niro, Marc Maron a Brett Cullen. Film byl oceněn Zlatým lvem pro vítězný 
film na MFF v Benátkách. Uvádíme v českém znění. Vstupné 120 Kč, Mládeži do 15 let nepřístupný.

POSLEDNÍ ARISTOKRATKA
Filmová podoba knižního bestselleru Evžena Bočka v režii Jiřího Vejdělka. Vstupné 130 Kč, Mládeži přístupný.

ZÁZNAM KONCERTU Z BERLÍNSKÉHO LETNÍHO AMFITEATRU VE WALDBÜHNE – DEPECHE MODE: SPIRITS IN THE FOREST
Originální a vizuálně působivý koncertní snímek kultovní britské kapely! Vzrušující show v berlínském Waldbühne v roce 2018 společně s hlubším a intimním pohledem na to, jak se tvorba Depe-
che Mode promítá do života jejich příznivců. Vstupné 250 Kč.

LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II  FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D A VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
Proč se Elsa narodila s kouzelnou mocí? Odpověď ji svůdně volá a zároveň hrozí, že zničí její ledové království. Společně s Annou, Kristoffem, Olafem a Svenem se královna Elsa vydává na nebez-
pečnou cestu. Pokračování rodinného animovaného filmu z roku 2013 – filmu, který se po filmu „Lví král“ z roku 2019 stal druhým nejvýdělečnějším animovaným filmem všech dob. České znění.
Vstupné 3D verze 150 Kč (děti 130 Kč), 2D verze 130 Kč (děti 110 Kč), Mládeži přístupný

VLASTNÍCI
Komedie pro ty, kdo to nezažili. Drama pro ty, kdo tím žijí. Hrají Tereza Ramba, Vojta Kotek, Dagmar Havlová, Jiří Lábus, Pavla Tomicová, Ondřej Malý, Klára Melíšková, Kryštof Hádek, Stanislav Ma-
jer, Andrej Polák, David Novotný a Ladislav Trojan. Režie Jiří Havelka. Vstupné 130 Kč, Doporučená přístupnost: od 12 let.

Philip Glass: ACHNATON SATELITNÍ PŘÍMÝ PŘENOS Z METROPOLITNÍ OPERY V NEW YORKU
Zásadní dílo soudobého operního repertoáru poprvé na prknech Met. Nastudováno hebrejsky a akkadsky a uváděno s anglickými a českými titulky. Základní vstupné 340 Kč, zlevněné (studenti, 
důchodci, ZTP) 300 Kč, abonentní 270 Kč.

SATELITNÍ PŘENOS Z KRÁLOVSKÉHO BALETU V LONDÝNĚ
CONCERTO/ENIGMA VARIACE/RAYMONDA ACT III
Smíšený program tří choreografií reprezentující všestrannost Královského baletu. 
Hudba: Dmitrij Šostakovič / Edward Elgar / Alexander Glazunov. Vstupné 250 Kč, zlevněné (studenti, senioři, ZTP) 230 Kč.

ŽENSKÁ NA VRCHOLU
Zimní romantická komedie. Hrají Anna Polívková, Boleslav Polívka, Martin Dejdar, Jana Preissová, Marek Němec, Jana Krausová, Danica Jurčová, Roman Pomajbo, Marek Adamczyk a Marek Taclík. 
Režie Lenka Kny. Vstupné 130 Kč, Mládeži přístupný.
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Mikulášské a vánoční nápadité balíčky plné 
potravin nebo kosmetiky. Vhodné pro děti 
nebo také jako zaměstnanecké balíčky.
Širokou nabídku všech druhů čajů a také 
dárkových a vánočních balení čajů.
Přes 2000 kvalitních produktů včetně 
zdravých potravin, ekodrogerie a kosmetiky 
s certifikacemi: BIO, BEZ LEPKU, VEGAN, 
VEGETARIÁN, BEZ GMO, RAW, DIA,
PALEO, DEMETER a ECOCERT. 
Čerstvé pečivo a bezlepkové pečivo.
Denně nové SLEVY, AKCE a NOVINKY.
Poradenství s výběrem vhodných produktů.

Prijdte nás navstívit.
Tesíme se na Vás. 

V naší prodejně pro Vás nyní nabízíme:

NEJVĚTŠÍ PRODEJNA ZDRAVÉ VÝŽIVY
V NÁCHODĚ A OKOLÍ 


