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Náchodský zpravodaj
září 2021

Vážení rodiče, 
milí žáci, kolegové pedagogové,
právě nám začal nový školní rok 2021–22. 
A asi všichni učitelé, rodiče i žáci si kla-
deme otázku – jaký ten rok bude? V prvé 
řadě nás napadá, zda nám onemocnění 
COVID-19 školy zase na čas nezavře, či 
nezpůsobí jiná výrazná omezení tak, jak 
v uplynulých ročnících. Já osobně jsem op-
timista a věřím, že proběhne normálně. 
Že se opět v kalendářích jednotlivých škol 
objeví i školy v přírodě, sportovní kurzy, 
exkurze, výlety a jiné mimoškolní aktivi-
ty, které byly v posledních dvou letech vý-
razně omezené. Jestli to tak bude, to zále-
ží z velké míry také na nás, pracovnících 
škol, rodičích i samotných žácích. Určitě 
se musíme připravit na částečná omeze-
ní v podobě nošení ochrany úst ve společ-
ných prostorách škol, zvýšených hygienic-
kých požadavcích či dodržování pravidel 
při školním stravování. Začátkem září pak 
projdou všichni žáci třemi koly testování 
(1., 6. a 10. září). Jsem přesvědčen o tom, 
že když tohle zvládneme, tak bude školní 
rok probíhat bez problémů. 

Začátek nového školního roku je vý-
znamným dnem pro všechny žáky ná-
chodských škol. Pro některé je ale výji-
mečný – mám na mysli naše prvňáčky, 
pro které je vstup do školy důležitým ži-
votním krokem. Jim chci vzkázat, že se 
rozhodně nemusí ničeho obávat. Všechny 
náchodské školy se na ně těší a připravily 
jim takové prostředí, ve kterém se budou 
cítit příjemně a bezpečně. Totéž chci vzká-
zat našim předškolákům, kteří nastoupí 
do posledních ročníků mateřských škol 
a budou se připravovat na zápis do škol 
základních. 

Důležitý rok to bude také pro všech-
ny „deváťáky“, kteří se na „první život-

ní křižovatce“ budou muset rozhodnout, 
kterým směrem se bude jejich vzdělává-
ní ubírat. Vám doporučuji, abyste vše řád-
ně konzultovali nejen se svými rodiči, ale 
využili i pomoc výchovných a kariérních 
poradců na školách. Věřím, že si vyberete 
dobře a na přijímací zkoušky budete skvě-
le připraveni a vše zvládnete.

Město Náchod věnuje vzdělávání vel-
kou pozornost a každoročně investuje 
do modernizace základních a mateřských 
škol nemalé finanční prostředky. Snahou 
je vytvářet moderní a příjemné prostředí. 
Výjimkou není ani letošní rok. Přes prázd-
niny se dokončila řada rekonstrukcí, ně-
které proběhnou ještě v průběhu podzi-
mu. Z těch největších nemohu nezmínit 
rekonstrukci střechy a topení na ZŠ TGM, 
modernizace učeben ZŠ Plhov, 2. etapu re-
konstrukce ZŠ Běloves, nové hřiště u ZŠ 
Staré Město, rekonstrukce školního po-
zemku ZŠ Komenského a řadu dalších. 
Připravuje se rekonstrukce schodiště 
a školní zahrady u MŠ Kočovna ve Starém 
Městě. Celkově v letošním roce investice 
vysoko překročí hranici 20 milionů korun. 

Vážení přátelé,
věřím, že jsme všichni na nový škol-

ní rok dobře připraveni. Věřím rovněž, 
že proběhne v klidu a bez zásahů „vyš-
ší moci“ tak, abychom si v červnu mohli 
všichni společně říci, že to byl po dvou le-
tech opět „normální“ školní rok. K tomu 
přeji všem pedagogům, rodičům i žákům 
hodně štěstí, zdraví a pevné nervy. Ať je 
ten nový školní rok 2021–22 co nejvyda-
řenější.
Mgr. František Majer – místostarosta města
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Zprávy 
z radnice
Rada města Náchoda 28. 
6. 2021 
Jednání rady města se zúčast-
nilo osm radních. Jeden byl 
omluven. Číselný popis u zprá-
vy představuje poměr hlasů při hlasování 
PRO – PROTI – ZDRŽEL SE.
Majetkoprávní úkony obce

 RM schválila uzavření nájemních smluv 
na pronájem vývěsních tabulí v areálu 
hřbitova.  8-0-0

 RM schválila uzavření smlouvy a výjim-
ku z aktuálně platné směrnice o ceně ná-
jemného za užívání nebytových prostor 
a stanovit nájemné na posledně kalkulo-
vané úrovni, tj. 1.331,25 Kč/měsíc + DPH 
a tento nájem až do 30. 6. 2026 navyšovat 
v roční frekvenci pouze o inflaci. 8-0-0
Žádost o čerpání fondu rezerv 
– MŠ Vítkova, Náchod  8-0-0

 RM schválila čerpání fondu rezerv a roz-
voje ve výši 30.000 Kč a převod této část-
ky do rozpočtu příspěvkové organizace 
Mateřská škola Vítova, Náchod. Finanční 
prostředky budou použity na částečnou 
úhradu skříní do skladu prádla.
Žádost o dotaci 
– DLNK „Letní fiesta balónů“ 8-0-0

 RM schválila dotaci pro organizaci 
DLNK s.r.o., ve výši 35.000 Kč na uhraze-
ní části nákladů souvisejících s pořádá-
ním akce Letní fiesta horkovzdušných ba-
lónů – start balónů z Náchoda, která se 
uskuteční v termínu 2.–5. 9. 2021. 
Oprava městské komunikace 
Na Koletově – 2. etapa 8-0-0

 RM schválila vystavení objednávky pro 
Technické služby Náchod s.r.o., na prove-
dení opravy městské komunikace Na Ko-
letově – 2. etapa od točny po konec úseku 
a křižovatky ulic Na Koletově a Kladská, 
celkem za 787.198,55 CZK bez DPH. 
Žádost o příspěvek na akci k 155. výročí 
bitvy u Náchoda prusko-rakouské války 
1866 8-0-0

 RM schválila poskytnutí finančního pří-
spěvku pro obec Vysokov na vzpomínko-
vou akci k 155. výročí bitvy u Náchoda 
1866 ve výši 20.000 Kč. 
Demolice č.p. 148 Hurdálkova ulice 
– archeologický dohled 8-0-0

 RM schválila uzavření objednávky 
za provedení archeologického dohledu při 
demolici čp. 148 v Hurdálkově ulici pro 
Muzeum Náchodska, Náchod. 
Zajištění zadávacího řízení – stlačová-
ní přírodního oxidu uhličitého do tlako-
vých lahví 8-0-0

 RM souhlasila s cenovou nabídkou 
za administraci pro zajištění zadávací-
ho řízení na dodávky v režimu otevře-
né nadlimitní řízení na akci „Technologie 
ke stlačování přírodního oxidu uhličité-
ho do tlakových lahví“ a schválila uzavře-
ní objednávky pro P. Vláška, Dolní Ředice.

Dopravní hřiště – oplocení, zpevněné 
plochy a venkovní mobiliář – výběr zho-
tovitele 8-0-0

 RM schválila pořadí předložených na-
bídek na veřejnou zakázku malého roz-
sahu na stavební práce „Dopravní hřiště 
– oplocení, zpevněné plochy a venkov-
ní mobiliář“ a schválila uzavření smlou-
vy o dílo s účastníkem na 1. místě – SIL-
VAGRO s.r.o., Zábrodí, za nabídkovou cenu 
4.033.333,33 Kč včetně DPH.

TELEGRAFICKY:
 RM schválila Smlouvu o poskytnutí do-

tace z rozpočtu města Náchoda pro SDH 
Jizbice na uspořádání 34. ročníku běžec-
kého závodu Náchod-Dobrošov.  8-0-0

 RM vzala na vědomí informace k insta-
laci 3 ks krátkých příčných prahů v ul. 
Na Václaváku. 8-0-0

 RM schválila bez výhrad výroční zprá-
vu o činnosti za rok 2020 společnosti Lesy 
města Náchoda. 8-0-0

 RM schválila uzavření Smlouvy o vý-
půjčce 1 ks videoboxu pro sběr dopravních 
informací s obcí Červená Hora a obcí Lho-
ta p. Hořičkami. 8-0-0

 RM schválila Směrnici Rady města Ná-
choda č. 2/2021 o způsobech určení cen 
věcných břemen zřizovaných na pozem-
cích města. 8-0-0

 RM schválila Směrnici Rady města Ná-
choda č. 3/2021, kterou se stanoví postu-
py pro případ obdržení žádosti o sjednání 
podmínek fyzického zásahu do pozemku 
či stavby města v předloženém znění.  
 8-0-0

 RM schválila výroční zprávu za rok 
2020 společnosti Technické služby Ná-
chod s.r.o.   8-0-0

 RM schválila změnu objednávky na akci 
provedení kontejnerových stání 2021 pro 
firmu ELEKTROIN, Náchod. 8-0-0

 RM schválila vyvěšení šifrovací hry 
s ekologickým zaměřením ve vybraných 
lokalitách na území města Náchoda. 8-0-0

 RM schválila Smlouvu o provozování 
služby „Městská doprava seniorů Náchod“ 
od 1. 8. 2021 do 31. 7. 2022. 8-0-0

Rada města Náchoda 7. 7. 2021 
Jednání rady města se zúčastnilo šest rad-
ních. Tři byli omluveni. 
Spolkový dům Náchod – geodetické vy-
tyčení pro záchranný archeologický vý-
zkum 6-0-0

 RM souhlasila s cenovou nabídkou 
a schválila uzavření objednávky na prove-
dení geodetického vytyčení souvisejícího 
se záchranným archeologickým výzku-
mem na akci „Spolkový dům v Náchodě“ 
se zhotovitelem Geodézie Náchod s.r.o. 
Spolkový dům v Náchodě – archeologic-
ký záchranný výzkum 6-0-0

 RM schválila výsledek výběrového ří-
zení na veřejnou zakázku „Spolkový dům 
v Náchodě – archeologický záchranný 
výzkum“ zadanou mimo režim zákona 
č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných za-

kázek v souladu s vnitřním předpisem 
Města Náchoda pro zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu 2. kategorie 
a schválila uzavření smlouvy o dílo s Mu-
zeem Náchodska, Náchod, za nabídkovou 
cenu 3.870.336,25 Kč včetně DPH. 
Stlačování přírodního oxidu uhličitého 
do tlakových lahví – vypsání zadávací-
ho řízení na dodávky v režimu otevřené 
nadlimitní řízení, schválení zadávací do-
kumentace, komise 6-0-0

 RM schválila vypsání zadávacího říze-
ní k veřejné zakázce stlačování přírod-
ního oxidu uhličitého do tlakových lah-
ví v režimu otevřené nadlimitní řízení. 
Dále schválila zadávací dokumentaci k ve-
řejné zakázce dle předloženého návrhu 
a pověřuje městský úřad, aby samostat-
ně rozhodl o jejím finálním znění. Dále 
RM ustanovila komisi pro otevírání obá-
lek a posouzení a hodnocení nabídek k ve-
řejné zakázce stlačování přírodního oxidu 
uhličitého do tlakových lahví, ve složení 
J. Čtvrtečka, B. Voborník, M. Petr (náhrad-
níci P. Maršíková, R. Pichová, E. Zákrav-
ská), s tím, že komise je usnášeníschopná 
za předpokladu, že je zajištěna nadpolo-
viční účast členů na daném jednání. 

Zastupitelstvo města Náchoda 12. 7.
Jednání zastupitelstva města se zúčastnilo 
dvacet tři radních. Čtyři byli omluveni.
Majetkoprávní úkony obce

 ZM schválilo prodej pozemku st. p. č. 
1266 (zastavěná plocha a nádvoří) o vý-
měře 304 m2, jehož součástí je stavba 
s čp. 897, část pozemku p. č. 1070/1 (ostat-
ní plocha, manipulační plocha) o výměře 
cca 200 m2 a část pozemku p. č. 1070/6 
(ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 
cca 49 m2 v k. ú. Náchod z majetku měs-
ta do vlastnictví J. Ježka za cenu v místě 
a čase obvyklou a podmínek kupní smlou-
vy a smlouvy o advokátní úschově v před-
loženém znění. 23-0-0

Rada města Náchoda 12. 7. 2021 
Jednání rady města se zúčastnilo osm rad-
ních. Jeden byl omluven. 
Majetkoprávní úkony obce

 RM souhlasila s konáním veřejné sbír-
ky za účelem ochrany a podpory tradič-
ního chovu medvědů u Státního zámku 
Náchod. Veřejná sbírka bude konána po-
kladničkami a shromažďováním příspěv-
ků na předem vyhlášeném zvláštním ban-
kovním účtu. RM dále pověřila kancelář 
tajemníka neprodleně zaslat Krajskému 
úřadu KHK oznámení o konání veřejné 
sbírky; zároveň pověřila odbor správy ma-
jetku a financování zřídit bankovní účet 
pro shromažďování příspěvků získaných 
veřejnou sbírkou a projednání s NPÚ in-
stalování nové informační tabule. 8-0-0
Náchodské 
Kuronské slavnosti 2021 8-0-0

 RM schválila uzavření Smlouvy o spolu-
práci pro konání kulturní akce Náchodské 
Kuronské slavnosti 2021 s Národním pa-
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mátkovým ústavem, Praha, zastoupeným 
Ing. Arch. Ivou Bártovou, vedoucí správy 
Státního zámku v Náchodě. Dále schvá-
lila uzavření Nájemní smlouvy ve výši 
20.000 Kč vč. DPH za účelem konání kul-
turní akce Náchodské Kuronské slavnos-
ti 2021 s Národním památkovým ústa-
vem, Praha.
Žádost o čerpání fondu rezerv a rozvoje 
MŠ Havlíčkova, Náchod 8-0-0

 RM schválila čerpání fondu rezerv a roz-
voje v celkové výši 143.927 Kč a převod 
této částky do rozpočtu příspěvkové or-
ganizace MŠ Havlíčkova, Náchod. Finanč-
ní prostředky budou použity na výměnu 
koberců a vybavení školy.
Žádost o čerpání fondu rezerv 
a rozvoje – Kino Vesmír 8-0-0

 RM schválila čerpání fondu rezerv a roz-
voje v celkové výši 80.599 Kč s převodem 
do fondu investic příspěvkové organizace 
Kino Vesmír, Náchod. Současně schválila 
čerpání fondu investic na technické zhod-
nocení stávající počítačové sítě.

TELEGRAFICKY:
 RM požádala zapracovat připomínky 

k navrhovanému železničnímu jízdnímu 
řádu pro rok 2022 o zastavování osobních 
vlaků v Malé Poříčí a Bělovsi. 8-0-0

 RM schválila cenovou nabídku a souhla-
sila s uzavřením objednávky pro firmu B 
plus P s.r.o., Č. Kostelec na opravu písko-
viště v MŠ Alšova. 8-0-0

 RM schválila cenovou nabídku a sou-
hlasila s uzavřením objednávky pro firmu 
DOMIVO s.r.o., Náchod na úpravu chodní-
ku k obřadní síni na hřbitově v Náchodě.  
  8-0-0

 RM schválila nabídku FTV Prima, Praha, 
na uspořádání akce „Slunečné léto TV Pri-
ma“, dne 24. 9. 2021 v Náchodě.  8-0-0

Rada města Náchoda 21. 7. 2021 
Jednání rady města se zúčastnilo sedm rad-
ních. Dva byli omluveni. 
Majetkoprávní úkony obce

 RM schválila uzavření Smlouvy o koor-
dinaci stavebních prací mezi městem Ná-
chod a firmou N_SYS s.r.o., jejímž před-
mětem je koordinace stavebních prací 
v Purkyňově ulici a ujednání o uzavření 
budoucí smlouvy o zřízení věcného bře-
mene. 7-0-0

 RM schválila Smlouvu o vypořádání 
některých práv a povinností souvisejí-
cích s realizací stavby „I/33 Náchod – ob-
chvat“ č. SMF/3739/2021 s Ředitelstvím 
silnic a dálnic ČR, Praha. 7-0-0

 RM schválila Smlouvu o vypořádání 
některých práv a povinností souvisejí-
cích s realizací stavby „I/33 Náchod – ob-
chvat“ č. SMF/3700/2021 s Ředitelstvím 
silnic a dálnic ČR, Praha, a Technickými 
službami Náchod s.r.o. 7-0-0
Spolkový dům Náchod 
– realizace a zprovoznění 
elektroměrového rozvaděče 7-0-0

 RM souhlasila s cenovou nabídkou 

a schválila vystavení objednávky pro 
firmu Telkabel CR, Náchod, na realizaci 
a zprovoznění elektroměrového rozva-
děče pro spolkový dům v Hurdálkově ul. 
v Náchodě.
Realizace varovných protipovodňových 
opatření pro město Náchod 7-0-0

 RM schválila rozhodnutí o výběru doda-
vatele k veřejné zakázce malého rozsahu 
na služby „Zpracování digitálního povod-
ňového plánu pro město Náchod“ v rám-
ci projektu „Realizace varovných protipo-
vodňových opatření pro město Náchod, 
CZ.05.1.24/0.0/0.0/18_102/0009092“, kon-
krétně fy Vodohospodářský rozvoj a vý-
stavba a.s., Praha, za nabídkovou cenu 
338.000 Kč bez DPH. RM schválila uza-
vření Smlouvy o dílo s touto firmou. 

 RM schválila pořadí předložených na-
bídek k této nadlimitní veřejné zakáz-
ce a schválila uzavření Smlouvy o dílo 
s účastníkem na pořadí č. 1 – TELMO a.s., 
Praha, nabídková cena: 6.411.883 Kč bez 
DPH, za podmínky, že účastník před pod-
pisem smlouvy doloží doklady prokazující 
splnění kvalifikačních předpokladů v sou-
ladu se zadávací dokumentací.

TELEGRAFICKY:
 RM schválila odhadovanou částku 

ve výši 733.000 Kč bez DPH na akci „Nová 
komunikace ul. Tkalcovská, Náchod“ pro 
nutné provedení výškového přeložení stá-
vajícího STL plynovodu a pověřuje odbor 
správy majetku a financování k zajištění 
této finanční částky.  7-0-0

 RM schválila záměr prodeje cisternové 
automobilové stříkačky CAS 15 MAN TGM 
obálkovou metodou nejvyšší nabídce. 
 7-0-0

 RM souhlasila s opravou závad na dět-
ských a sportovních hřištích zjiště-
ných v průběhu roční kontroly za cenu 
97.233 Kč vč. DPH. RM pověřila odbor 
správy majetku a financování uzavřít ob-
jednávku na opravu závad s firmou B plus 
B s.r.o., Č. Kostelec. 7-0-0

 RM revokovala usnesení ze dne 17. 5. 
2021 týkající se úpravy parkování v ul. 
Zborovská, Orlická, Praizlerova, Nemoc-
niční, Smetanova, Alšova a Svolinského 
a souhlasila se zachováním současného 
stavu přechodné úpravy provozu na před-
mětných místních komunikacích do doby 
vyřešení parkování pro zaměstnance, pa-
cienty a pracovníky stavby ON Náchod 
a do doby realizace a zprovoznění parko-
vacího domu, jako součásti areálu ON Ná-
chod. 7-0-0

Rada města Náchoda 29. 7. 2021 
Jednání rady města se zúčastnilo šest rad-
ních. Tři byli omluveni. 
Majetkoprávní úkony obce

 RM schválila Dodatek č. 1 ke Smlouvě 
o výpůjčce č. SMF/2403/2013 mezi městem 
Náchod a ZŠ T.G.M., Náchod, a ukládá od-
boru SMF upravit provozní řád hřiště dle 
předloženého návrhu.   6-0-0

Nová komunikace ulice Tkalcovská 
– přeložka sítí  6-0-0

 RM schválila uzavření smlouvy o za-
jištění přeložky plynárenského zařízení 
a úhradě nákladů s ní souvisejících s fy 
GasNet, s.r.o., Ústí nad Labem, zastoupe-
nou na základě plné moci společností Gas-
Net Služby, s.r.o., Brno, dle předloženého 
konceptu a pověřila městský úřad, aby sa-
mostatně rozhodl o jejím finálním znění. 
Dále pověřila odbor správy majetku a fi-
nancování pro získání souhlasu majitele 
pozemku pro provedení odstranění drob-
né stavby zastávky.

 TELEGRAFICKY:
 RM schválila cenovou nabídku a souhla-

sila s uzavřením objednávky pro M. Nová-
ka, Mezilesí, na výkon funkce technické-
ho dozoru stavby a BOZP na akci „Oprava 
střešního pláště ZŠ TGM Náchod“. 6-0-0

 RM souhlasila s cenovou nabídkou za ad-
ministraci pro zajištění zadávacího řízení 
na stavební práce, v režimu otevřené pod-
limitní řízení na akci „Spolkový dům Ná-
chod“ a schválila uzavření objednávky pro 
Ing. P. Vláška, Dolní Ředice. 6-0-0

 RM souhlasila s prodloužením termí-
nu na výstavbu skateparku v Náchodě 
a pověřila odbor investic a rozvoje měs-
ta uzavřením dodatku Smlouvy s fy Mys-
tic Construction s.r.o., Praha. 6-0-0

 RM schválila změnu objednávky na sta-
vební práce na Jiráskově koupališti v Ná-
chodě pro společnost Vše pro stavby s.r.o., 
Náchod.  6-0-0

 RM schválila nákup 3 ks multifunkč-
ních dezinfekčních stojanových teplot-
ních scannerů s video marketingovým 
a informačním LCD – T-GUARD za cenu 
75 000 Kč bez DPH (ks) a jejich umístění 
v budovách MěÚ Náchod (radnice, Zámec-
ká, Němcové). 6-0-0

 RM schválila cenovou nabídku a sou-
hlasila s uzavřením objednávky pro p. K. 
Fejka, Dvůr Králové n. L. na BOZP dozor 
na akci „Nový víceúčelový bazén na Jirás-
kově koupališti v Náchodě“. 6-0-0

Rada města Náchoda 4. 8. 2021 
Jednání rady města se zúčastnilo pět rad-
ních. Čtyři byli omluveni. 
Veřejná zakázka na stavební práce „2 
BYTOVÉ DOMY – SUN NÁCHOD, KOMUNI-
KACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY“ 5-0-0

 RM schválila vypsání výběrového ří-
zení k veřejné zakázce na stavební práce  
„2 BYTOVÉ DOMY – SUN NÁCHOD, KOMU-
NIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY“ zadávané 
ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 
§ 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon“). Dále schváli-
la výzvu k podání nabídky včetně zadáva-
cí dokumentace a pokyny pro zpracování 
nabídky s přílohami k předmětné zakáz-
ce a pověřila městský úřad, aby samostat-
ně rozhodl o finálním znění.
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 KRONIKA

V červnu a červenci 2021 se narodilo v náchodské porodnici  
23 náchodských občánků.

V měsíci červnu a červenci 2021 byli oddáni:
5. 6. Dolní Radechová
  Robin Pfeifer, Stěžery
  Daniela Schefzu, Kramolna
18. 6. Náchod
  Zdeněk Hradecký, Červený Kostelec 
  Milada Nežádalová, Nová Paka
28. 6. Náchod
  Martin Žitný, Hradec Králové 
  Bohumila Krečmerová, Albrechtice n.Orl.
2. 7. Náchod
  Richard Leeb, Hradec Králové 
  Sabina Skalníková, Náchod
3. 7. Náchod
  Petr Vít, Velké Poříčí 
  Jana Balková, Velké Poříčí
9. 7. Náchod
  Pedro David Pereira Brito Rossio, Portugalsko 
  Martina Ulmanová, Náchod
17. 7. Náchod
  Stanislav Tichý, Náchod 
  Michaela Karmínová, Náchod
17. 7. Česká Čermná
  Marek Vítek, Náchod
  Martina Dusilová, Náchod
23. 7. Česká Čermná
  Jiří Semerák, Praha
  Nicole Dobrá, Karlovy Vary

Hledáte program na sobotu 25. září? Zveme širokou veřejnost 
na akci s názvem Den zdraví, který je zaměřen na prevenci ne-
mocí. Zábavné a edukativní odpoledne proběhne v areálu ne-
mocnice Náchod. Připravujeme program pro celou rodinu včet-
ně těch nejmenších. Na své si přijdou nejen milovníci zdravého 
životního stylu, ale i dobré zábavy. Pojďte se spolu s námi věno-
vat zdraví. Přijďte si otestovat své zdraví, ale také se pobavit.

1. PLES ZDRAVOTNÍKŮ
Oblastní nemocnice Náchod ve spolupráci se Střední odbor-

nou školou sociální a zdravotnickou v Náchodě vás srdečně zve 
do Městského divadla Dr. Josefa Čížka v Náchodě na 1. ples zdra-
votníků, který plánujeme na 13. listopadu 2021.

To, že mají naši zdravotníci srdce na pravém místě, se již 
mnozí přesvědčili. Chceme nadále udržet vzájemné propojení 
zaměstnanců celé nemocnice a být co nejvíce otevřeni široké 
veřejnosti. Přijďte tančit, přijďte si poslechnout dobrou hudbu, 
přijďte se bavit! Bližší informace již brzy. 

Den zdraví
Region děkuje zdravotníkům

Úterý 22. června 2021 se po roční pauze neslo v duchu požár-
ního sportu. Na stadionu Sportovního klubu policie Jihočeské-
ho kraje v Českých Budějovicích proběhl další závod „Českého 
poháru ve dvojboji“. Soutěž, která se koná jako memoriál zesnu-
lého krajského ředitele HZS Jihočeského kraje plk. JUDr. Josefa 
Blažka, ovládl Patrik Kligl z HZS Královéhradeckého kraje. Souč-
tem časů (30,66 s) z disciplíny běh na 100 metrů s překážkami 
(16,22 s) a výstupu do čtvrtého podlaží cvičné věže pomocí há-
kového žebříku (14,44 s) předvedl Patrik Kligl fenomenální for-
mu. V suverénních výkonech pokračoval i na dalších závodech 
Českého poháru a po posledním závodu v Kamenci u Poličky  
7. 8. 2021 se stal absolutním vítězem se součtem 192 bodů (stří-
brný finalista za ním zaostal s odstupem 32 bodů). Patrik tak ob-
hájil prvenství z loňského roku a patří mu náš obdiv a poděko-
vání za prezentaci sboru. 

V sobotu 21. 8. se u hasičské zbrojnice konal program s ná-
zvem „Hravé odpoledne s historií“. Diváci mohli zhlédnout vy-
stoupení skupiny Morgan a její manové a SFK Opat z Broumo-
va. O příjemnou atmosféru celé akce se postarali členové sboru. 

Richard Švanda, kronikář SDH Běloves 

Okénko do života SDH Běloves

Za malíři do Vesmíru 
AMAG (Atelier malířů a grafiků)

Během prázdninových měsíců tohoto roku jsme měli příle-
žitost zhlédnout výstavu výtvarných prací členů výtvarného 
spolku Amag pod názvem Obrázky z online schůzek. Návštěv-
níci výstavy se mohli potěšit naší tvorbou, která vznikala bě-
hem omezení veškerého kulturního života v naší zemi. Každé-
mu z nás chyběl osobní kontakt, konzultace nad novými obrazy 
a společná tvorba v ateliéru.
Touha po setkávání však zvítězila.V únoru 2021 jsme zahájili 
cyklus online schůzek. Každý čtvrtek jsme se prostřednictvím 
kamer setkávali v našich soukromých ateliérech. Zde vznikala 
naše výtvarná dílka tvořená různými výtvarnými technikami. 
Virtuálně jsme cestovali a zadávali si motivy, které nás společ-
ně zaujaly. Výstavy se zúčastnily výtvarnice Eva Jirásková, Anna 
Maněnová, Jitka Amalberga Pácaltová, Lenka Pavelková, Mirka Sam-
ková, Aneta Španielová, Marie Vosyková i výtvarníci Martin Hůlek, 
Milan Jícha a Lukáš Koblasa.

Poděkování patří všem členům, kteří se online schůzek zú-
častňovali, vymýšleli programy a tvořili. Poděkování patří i paní 
ředitelce Městské knihovny Mgr. Ivaně Votavové, která nám na-
bídla uvolněný prostor pro naši výstavu.                         Milan Jícha
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Po zdolání úskalí všech aktuálních nařízení a požadavků, s no-
vým personálním obsazením, Oblastní spolek Českého červené-
ho kříže uspořádal ve dnech 10. 7. až 16. 7.2021 již tradiční Letní 
zdravotnický tábor, tentokrát v Teplicích nad Metují.

Sice nebyla naplněna plánovaná kapacita 30 účastníků, nicmé-
ně tento fakt pořadatele neodradil a s hrstkou statečných se vy-
pravili do velmi atraktivní oblasti – Adršpašsko-teplických skal. 
Vždyť možná právě některé z těchto dětí zachrání někomu život 
nebo se stane profesionálním zdravotníkem.

Tábor, jak už název sám napovídá, byl zaměřen zdravotnicky, 
a to na základy první pomoci u různých život a zdraví ohrožu-
jících stavů. Účastníci se nejenom dozvěděli o postupech první 
pomoci, mnohé postupy si mohli i vyzkoušet a při několikerých 
ukázkách si i poslechnout zážitky z praxe.

O ukázky se postarali psovodi Městské policie Jaroměř, Skal-
ní záchranná služba, z. s., Sbor dobrovolných hasičů Teplice nad 
Metují a Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kra-
je – výjezdová základna Broumov. Za ukázky z praxe patří všem 
velké díky, neboť ve valné většině byly ukrojeny ze soukromého 
času, a to je nesmírně cenná veličina.

Naditý program podpořilo i příjemné letní počasí a všichni 
účastníci odjížděli s plnými zavazadly zážitků, vědomostí a v ne-
poslední řadě i odměn od drobných dárců a IDC FOOD, s.r.o., 
za které i touto cestou pořadatelé děkují. 

Zdravotnický tábor se uskuteční i v příštím roce, a to v obdob-
ném termínu. Bližší informace naleznete včas na facebooku nebo 
na stránkách www.osccknachod.cz.

Letní zdravotnický tábor 
Oblastního spolku 
Českého červeného kříže Náchod

Ojedinělou výstavu vzácných řádů a vyznamenání budete 
moci spatřit od 1. do 24. září 2021 v Hotelu U Beránka v Nácho-
dě. Ve zdejším secesním salónku budou vystaveny na dvě stovky 
exponátů z celého světa. Vernisáž výstavy proběhne ve středu 
1. září od 16 hodin. Výstava bude otevřena denně od 1. do 
24. září: od pondělí do pátku od 15 do 17 hod., o víkendech 
od 10 do 17 hod. (jindy dle dohody na emailu svapr@seznam.
cz). Na výstavě se dozvíte řadu zajímavostí nejenom o řádech 
a vyznamenáních, ale také o jejich nositelích z našeho regionu. 
Součástí programu bude také mezinárodní konference v sobotu 
4. 9. od 9 do 16 hodin (vinárna hotelu U Beránka, Náchod), na níž 
vystoupí odborníci z České republiky a ze zahraničí s velmi za-
jímavými příspěvky. Konference je veřejnosti volně přístupná 
a vstupné je zdarma. Obě akce jsou uspořádány k poctě význam-
ného českoskalického rodáka a světově proslulého faleristy Vác-
lava Augusta Měřičky. Na výstavě spolupracují Richard Švanda 
s městem Náchodem. Záštitu nad akcí převzal starosta města Ná-
choda poslanec ČR Jan Birke. Poděkování patří také městu Čes-
ká Skalice, hotelu U Beránka Náchod a společnosti Saar Gummi 
Czech, s.r.o. Těšíme se na vaši návštěvu.   

Richard Švanda, hlavní organizátor

Unikátní výstava 
Krása světových řádů 
a vyznamenání zahájena!

  

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Krása světových řádů a vyznamenání
Výstava a konference k uctění památky světově proslulého faleristy 

a českoskalického rodáka Václava Augusta Měřičky.
Obě akce proběhnou pod záštitou poslance ČR a starosty města Náchoda 

Jana Birke.

Program:
1. 9. 2021 od 16 hod. vernisáž výstavy (salon hotelu U Beránka, Náchod)
4. 9. 2021 9-16 hod. veřejně přístupná konference (vinárna hotelu U Beránka, 
Náchod) – vstup zdarma            
11. 9. a 18. 9. 2021 (vždy ve 13 hod.) komentované prohlídky výstavy
Výstavu v salonku hotelu U Beránka v Náchodě můžete navštívit od 1. do 24. 9. 
denně: pondělí-pátek 15-17 hod., soboty a neděle 10-17 hod. 

 

 

Program:  
 

Sponzoři:Akci podpořili:

Společnosti Lesy města Náchoda, spol. s. r.o. se podařilo, 
ve spolupráci se fi rmou EKOSFER Solutions, s.r.o., dokončit dal-
ší zastavení na naučném okruhu v Montaci. Tentokrát se jedná 
o stanoviště nazvané „MIKROSVĚT“, které by mělo umožnit (po-
mocí lupy a lopatky) bližší pozorování „půdotvorných“ organis-
mů žijících uvnitř nebo na povrhu půdy a vytvářejících podmín-
ky pro zdárné fungování lesního ekosystému. Věříme, že tento 
nevšední naučný prvek svým provedením a zdařilou grafi kou 
zaujme všechny návštěvníky tohoto příměstského lesa a dětem 
z mateřských školek a základních škol vytvoří další místo pro 
poznávání přírodních zákonitostí.

V Montaci můžete 
pozorovat nový „MIKROSVĚT“

* * *
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.Zářijová výročí
Významnou událostí počátku září bývá 
začátek školního roku. Za Rakouska za-
čínal školní rok až na sv. Ludmilu v půli 
září. (Končil ovšem také až v půli červen-
ce.) Proto bylo slavnostní otevření a vy-
svěcení „obecné chlapecké i dívčí školy II. 
obvodu“ v Komenského ulici 17. září 1896 
a budovy gymnázia (tehdy ovšem obec-
ní reálky) 18. září 1901. Ale už na podzim 
roku 1881 byla v Náchodě otevřena „c. k. 
odborná škola tkalcovská“, první odbor-
ná škola v našem městě. Po druhé světo-
vé válce byla přeměněna na střední prů-
myslovou školu strojnickou a na počátku 
70. let zrušena. 
V září 1831 byla uzavřena hranice s Prus-
kem, aby se zamezilo šíření cholery. Sta-
rá běloveská celnice sloužila i jako karan-
téna, v níž museli ti, kdo chtěli do Čech, 
strávit deset až dvacet dní.
8. září 1841 se narodil hudební skladatel 
Antonín Dvořák. V Náchodě koncertoval 
v březnu 1892.
V září 1851 byla zrušena městská národní 
garda, která vznikla v roce 1848. 
9. září 1861 se v České Skalici narodil re-
gionální spisovatel Václav Řezníček, ředi-
tel knihovny Národního muzea.
18. září 1861 zemřel duchovní náchodské-
ho panství Jan Müller, který v roce 1842 
sepsal Pamětihodnosti panství Náchod 
a osudy úředníků spravujících toto pan-
ství v posledních pěti desetiletích. Pře-
klad do češtiny vyšel v roce 2007 záslu-
hou Mgr. Věry Vlčkové.
4. září 1881 se narodil výtvarník Fran-
tišek Kysela, jehož práce můžeme vidět 
i v náchodské knihovně. 
14. září 1886 se narodil poválečný minis-
tr zahraničí Jan Masaryk, v týž den roku 
1937 zemřel jeho otec, první čs. prezident 
Tomáš G. Masaryk. Ten navštívil Náchod 
v létě 1926. 17. září 1901 zemřel hronov-
ský rodák, hudební skladatel Jan Křtitel 
Knahl, jehož sbory se v minulosti často 
zpívaly. 23. září 1901 se narodil básník Ja-
roslav Seifert, nositel Nobelovy ceny za li-
teraturu. Naše město navštívil několikrát.
24. září 1911 propukly v našem městě 
protidrahotní bouře, namířené proti ze-
mědělcům, kteří zvyšovali ceny svých 
produktů. Do Náchoda bylo povoláno čet-
nictvo a armáda, protože např. ve Zbeč-
níku došlo k drancování statků. 30. září 
1941 (po nástupu R. Heydricha do funk-
ce zastupujícího říšského protektora) byly 
zostřeny represe proti odboji. U nás v Ná-
chodě zatklo gestapo osm občanů (Ant. 
Fetter, Aug. Kleiner, Frant. Mrština, Jos. 
Špaček, Karel Volný, Frant. a Jar. Vondráč-
kovi a Jos. Zelený), z nichž žádný vězně-
ní nepřežil. 20. září 1996 zemřel Vladimír 
Matějček, dlouholetý profesor náchodské 
obchodní akademie a překladatel z něm-
činy a latiny. 12. září 2001 zemřel textil-
ní výtvarník a malíř Josef Ducháč.     (AF)

Vyšel nový průvodce naučnou stezkou 
„Po opevnění Běloves“

Hlavní sezóna dovolených je již za námi 
a nastává ideální čas na drobné výlety, 
projížďky na kole či pěší toulky po oko-
lí. Právě pro milovníky pěší turistiky, vo-
jenské historie, ale i všechny ostatní jsme 
vydali nový informační leták o Běloves-
kém pevnostním skanzenu, který záro-
veň slouží jako praktický průvodce nauč-
nou stezkou po vojenském opevnění z let 
1935–1938.

V letáku najdete informace o historii 
opevnění, zajímavosti o zpřístupněných 
objektech, popis naučné stezky, mapu 
s vyznačenou trasou i její výškový profil, 
a nechybí ani tipy na další zajímavé turi-
stické atraktivity, které najdete v bezpro-
střední blízkosti stezky. 

Tištěný materiál si můžete vyzvednout 
zdarma v informačních centrech v Ma-
lých lázních Běloves, na Masarykově ná-
městí a do konce září také v sezónní po-
bočce na Státním zámku Náchod. 

Městské
informační
centrum

Mimořádnou kulturní událost měli 
možnost prožít večer 3. srpna diváci 
v náchodském kině Vesmír. V předpre-
miéře byl promítán celovečerní doku-
ment o velkém herci, ale zejména vel-
ké osobnosti českého dvacátého století 
Janu Werichovi, nazvaný částí jeho ci-
tátu „Když už člověk jednou je...“ A Jan 
Werich vskutku svůj vyměřený čas plně 
využil. Tvůrci filmu ukázali nelehký ži-
vot v nelehkém století i obec-
ně, ale samozřejmě na Wericho-
vě životě (1905–1980). Od vzniku 
Osvobozeného divadla („kluci“ 
V+W se sešli ovšem už při stu-
diu v pražském gymnáziu v Kře-
mencové ulici), přes nelehkou 
válečnou emigraci v USA, krát-
ké společné působení poválečné 
a Werichova léta proměn a zvra-
tů v době komunistické totality, 

Mimořádná kulturní událost
jejíhož konce se bohužel nedožil. Weri-
chovým životem a hereckou prací nás 
ve filmu provázejí mj. Jiří Suchý a Zde-
něk Svěrák nebo vnučka Fanča a rodinná 
přítelkyně Eva Tůmová. Více než sto spo-
kojených diváků odměnilo film zaslouže-
ným potleskem.

Po jeho skončení všichni ještě zůstali 
na besedě s režisérem, scénáristou a pro-
ducentem filmu Miloslavem Šmídmaje-

rem a noviná-
řem, publicistou, 
autorem litera-
tury faktu a au-
torem publikace 
„Smějící se slzy 
aneb Soukromý 
život Jana Weri-
cha“ Františkem 
Cingrem, kte-
ří svými sdělení-
mi a připomín-
kami umožnili 
divákům udělat si 
představu o vzni-
ku filmu a dopl-
nili i leckterý de-
tail o Werichově 
osobnosti. Vedení 

náchodského kina si zaslouží 
velký dík za to, že nám umož-
nilo prožít vskutku plnohod-
notný večer. Poznámka redak-
ce: Tento film opět uvádí kino 
Vesmír ve čtvrtek 16. září 2021 
v 17 hodin.                 Aleš Fetters



ZÁŘÍ 7Z HISTORIE

 Historické domy na náměstí a ve městě (pokračování)

8. Domy čp. 727 a čp. 731

čp 731 fasáda

čp 731 roubený dům

V tomto pokračování našeho seriálu se zaměříme na posled-
ní dva stojící domy bývalého židovského ghetta, později Židov-
ské a dnes Krámské ulice, čp. 727 a sousedící nárožní objekt  
čp. 731. Svébytný sídelní útvar formující se již od středověku tvo-
řily drobné, alespoň částečně roubené a většinou jednopatrové 
domy s malými obytnými místnostmi. Na jaře 1748 bylo míst-
ním židům nařízeno bydlet pouze v této ulici. Židovské měs-
to, jak se někdy tato ulice nazývala, mělo až do začátku 20. let  
20. století vlastní číslování domů římskými čísly. Pro jejich znač-
ně zchátralý stav byla většina domů zbořena v rámci tzv. asa-
nace města provedenou plošnou demolicí v druhé polovině  
60. let minulého století. Další dva domy musely být zlikvidová-
ny po dalších třiceti letech.

Nejdůležitější stavby postupně vznikly na levé straně dnešní 
Krámské ulice (směrem od ul. Palackého) v blízkosti synagogy. 
Prvním byl dnešní dům čp. 727, původně čp. I. Ten koupil dne 
11. 4. 1836 Jakob Oberländer. Dědickou smlou-
vou z 19. 2. 1863, zaknihovanou až 4. 7. 1867, 
převzal po něm tento objekt jeho syn Mořic. 
Poté, po r. 1881, přešel do vlastnictví Židovské 
náboženské obce, která ho používala jako ži-
dovský chudobinec. Prostý jednopatrový dům 
se zděným přízemím, roubeným patrem s pa-
vlačí na severní straně a šindelovou sedlovou 
střechou s velkým kabřincem ale v průběhu 
času zchátral. Proto ho židovská obec nabídla 
v r. 1901 úpickému továrníkovi Maxu J. Ober-
länderovi, který se zavázal postavit chudobi-
nec nový. První projekt jednopatrového domu 
s velkým bytem v přízemí a šesti malými míst-
nostmi pro chudé v patře vypracoval 8. 2. 1902 
místní stavitel Jaroslav Hakauf, který pro dům 
navrhl tradiční historizující průčelí s výrazný-
mi nadokenními římsami. Téhož dne požádal 
M. J. Oberländer městský úřad o provedení této 
stavby, což mu bylo 12. 3. komisionálně povo-
leno. Ovšem plánovaná stavba nakonec neby-
la realizována. 

Dne 9. 12. 1904 žádal M. J. Oberländer o vy-
tyčení nové stavební parcely. Nový plán vypra-
coval úpický stavitel Jaroslav L. Budínský. Jeho 
plán, datovaný 16. 3. 1905, zobrazuje již dvou-
patrový podsklepený dům s mnohem komfort-
nějším bydlením pro chudé – v každém podlaží 
byly dva byty o pokoji a kuchyni a samostat-
ný pokoj. Rovněž fasáda byla navržena mno-
hem zdobnější a předznamenává již nastupující 
secesi. Stavba, kterou prováděl zednický mistr 
Jan Bednář, byla povolena 20. 7. 1905, skončena k 9. 6. 1906 a ko-
laudována 12. 7. 1906. Majitel současně objekt převedl na Ober-
länderovu nadaci pro chudé náchodské židy. Dům byl posta-
ven podle projektu, pouze fasáda o čtyřech okenních osách byla 
značně zjednodušena a opatřena výraznou římsou mezi příze-
mím a prvním patrem, jednoduchými nadokenními římsami 
a plochými meziokenními pilastry. Dominantou průčelí byla 
atika se dvěma vázami nad nevýrazným rizalitem v pravé čás-
ti, zdůrazněným velkými trojosými okny. Vstup do domu byl ze 
dvora úzkou uličkou na jižní straně, která zároveň sloužila jako 
přístup k dnes již zbořeným domům čp. III a V (729, 730). Funk-
ci chudobince ztratil dům po deportaci židů počátkem 40. let  
20. století, kdy byl upraven na byty a po r. 1948 zde bylo krátce 
stanoviště sanitní služby. V r. 1954 předala židovská obec domy 
čp. 727 a 731 státu – MNV v Náchodě, který je svěřil do správy 
Bytového podniku. První opravy se uskutečnily v r. 1974, celko-

vá rekonstrukce domu s bezbariérovými byty v přízemí proběh-
la v letech 1988 a 1989. V důsledku těchto úprav byla bohužel fa-
sáda nahrazena plochou břízolitovou. Poslední úpravy – půdní 
vestavby bytů byly ukončeny v r. 2019. 

Na místě sousedního domu čp. 731 (VI) stály původně dva 
domy čp. II a VI, oddělené úzkou uličkou. První z nich vlastnil dě-
dickou smlouvou z 3. 3. 1756 Šalomon Heršl po svém otci Samue-
lovi Feischlovi za odhadní cenu 710 zlatých. Dne 14. 11. 1791 dům 
převzal jeho syn Heřman Lewit. Po něm ho převzali četní dědico-
vé, takž byl tento objekt různě vlastnicky dělen. Dne 13. 9. 1882 
ho získali manželé Josef a Helena Rýznerovi, poté manželé Jan 
a Josefina Vlčkovi. Od nich ho koupila dne 28. 6. 1901 místní ži-
dovská obec. Samotný objekt měl typickou podobu se zděným 
přízemím, roubeným patrem se dvěma sdruženými okny a sed-
lovou střechou s bedněným štítem. Sousední dům čp. VI vedle 
synagogy patřil již odedávna židovské obci, která zde měla svou 

kancelář a byt rabína. Pozdně barokní přízemí 
se do ulice obracelo dvěma okny s kamenným 
ostěním, vstupním segmentově zakončeným 
portálkem s výrazným klenákem a podob-
ným portálem krámku. Nad roubeným patrem 
o pěti okenních osách byla v podkroví roubená 
světnice osvětlená dvěma okny, další dvě okna 
v bedněném skládaném štítu vedla do bočních 
půdních prostor. Stavbu zastřešovala poměrně 
nízká sedlová střecha s kabřincem a postran-
ním vikýřem. 

Následně židovská náboženská obec oba 
domy zbořila, stavební parcely spojila a dne 
5. 9. 1901 požádala prostřednictvím svého sta-
rosty, továrníka Jakuba Picka, o vytyčení staveb-
ní čáry pro stavbu nového dvoupatrového objek-
tu. Na základě předložených plánů od stavitele 
Jaroslava Hakaufa se 12. 3. 1902 konalo šetření, 
1. 4. 1902 byla stavba povolena a také zahájena, 
skončena byla 30. 4. 1903. Nově postavený dům 
obdélného půdorysu (18,70 x 14,60 m), nazývaný 
židovská radnice, je v zadní polovině podsklepe-
ný, byl dvoutraktový se střední chodbou. Přední 
trakt v přízemí tvořila vstupní chodba a velká 
obřadní síň, osvětlená pěti půlkruhem sklenu-
tými okny. V zadním traktu bylo ve vystupují-
cím rizalitu dvouramenné kamenné schodiště 
a dále dva pokoje, kuchyň a sociální zařízení. 
Celé první patro vyplňoval byt rabína o pěti po-
kojích s kuchyní, koupelnou a záchodem a sklad 
kostelního náčiní. V druhém patře byl jeden tří-
pokojový a jeden dvoupokojový byt. Do ulice se 

dům obracel bohatou historizující fasádou s bosovaným přízemím 
odděleným mohutnou římsou od horních dvou pater pojednaných 
jako vysoký řád s výraznými pilastry přes obě patra, s patkami 
a pseudokorintskými hlavicemi. Pravoúhlá okna prvního patra 
byla opatřena trojúhelnými nadokenními římsami, okna druhé-
ho patra byla půlkruhem zaklenuta, nad nimi byla bohatě profilo-
vaná hlavní římsa podpíraná dekorativními konzolami. Po r. 1941 
bylo v domě zřízeno deset bytů, přízemí bylo později upraveno pro 
obchodní účely s místnostmi pro oční optiku a nožířství. Fasáda 
zůstala v nezměněné podobě do r. 1973, kdy byla bohužel zniče-
na a nahrazena plochou břízolitovou. V r. 1981 bylo druhé patro 
upraveno na kanceláře oblastního podniku Restaurace Náchod. 
Dodnes se v původní podobě zachovala vstupní chodba v příze-
mí se zdobenou neckovou klenbou a pilastry s pseudokorintskými 
hlavicemi, dlažba a schodiště s kovaným zábradlím.

PhDr. Jaroslav Čáp – Mgr. Jan Čížek 
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Městské
informační
centrum

Vážení občané,
dovolujeme si vás informovat, že v ne-

děli 5. 9. 2021 bude od časných ranních 
hodin z důvodu konání akce Za sportem 
na náměstí částečně uzavřeno Masaryko-
vo náměstí, a to parkovací  místa přilé-
hající ke klidové zóně kolem kostela sv. 
Vavřince.

V sobotu 11. 9. 2021 bude z důvodu ko-
nání akce Náchodské Kuronské slavnos-
ti uzavřen vjezd na náchodský zámek. 
Parkování bude možné pouze na sídlišti 
Plhov. Toto omezení neplatí pro obyvate-
le a dopravní obsluhu.

Dále si vás dovolujeme upozornit, že 
z důvodu revitalizace je vstup do zámec-
kého areálu možný pouze ulicí Smiřických 
z Plhova.

Děkujeme za pochopení.

Dopravní omezení:

Zveme vás na veřejnou valnou hro-
madu Spolku Obchvat Náchoda, která 
se koná ve čtvrtek 2. září od 15.00 hod 
v zasedací místnosti Městského úřadu 
Náchod, Masarykovo náměstí 40, I. pa-
tro.

Na valné hromadě se dozvíte stav 
přípravy obchvatu Náchoda (předpo-
klad zahájení duben 2023) a přeložky 
silnice II/303 Běloves – Velké Poříčí.

Pozváni jsou představitelé města Ná-
chod,  Ředitelství silnic a dálnic HK,  
vedení Královehradeckého kraje,  ÚS 
Královehradeckého kraje, a.s. a  Poli-
cie ČR DI Náchod.

Výbor Spolku Obchvat Náchoda.

P O Z V Á N K A
Město Náchod, Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod

Oznámení o očkování psů proti vzteklině
Hromadné očkování psů proti vzteklině dle zákona č. 166/1999 Sb. o veterinární péči 
(veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, se koná za spolupráce Městského 
úřadu v Náchodě

Očkování je pro psy od 3 měsíců věku.
Pes musí být na vodítku a opatřen náhubkem.
Vezměte s sebou očkovací průkaz psa.
Za očkování se vybírá poplatek 150 Kč.
Možnost kombinované vakcíny za 330 Kč
Není povinností držitele psa využít této nabídky. Hromadné očkování psů bylo takto organi-
zováno již v minulosti a je pouze na každém držiteli psa,  zda této nabídky využije.

s paní MVDr. Ludmilou BRANDEJSOVOU a MVDr. Votavou
lokalita místo očkování den datum hodina
Bražec u rybníčku pátek 10. 9. 2021 17.30–18.00
Náchod Masarykovo náměstí sobota   11. 9. 2021 8.00–9.00
Staré Město u Havlů  11. 9. 2021 9.30–9.45
Lipí u hospody  11. 9. 2021 10.00–10.30
Jizbice u Jednoty  11. 9. 2021 10.45–11.00
Dobrošov u autobusové zastávky  11. 9. 2021 11.15–11.30
Běloves u Karlů  11. 9. 2021 13.30–13.45
Babí u Šimků  11. 9. 2021 13.50–14.05
Pavlišov u prodejny  11. 9. 2021 14.10–14.25

Počátkem srpna byly v Náchodě roz-
místěny nové nádoby na sběr použitého 
textilu a obuvi. Jedná se o bílé kontejne-
ry s logem Farní charity Náchod, které 
provozuje společnost DIMATEX CS, spol. 
s r.o. Textílie a obuv odkládané do nádob 
je třeba vyprat, vyčistit a zabalit do plas-
tového pytle, aby při svozu nemohlo do-
jít ke znečištění. Část sebraného textilu 
je pak předávána charitativním organiza-
cím k dalšímu použití, ostatní se používá 
např. na výrobu čistících tkanin, geotexti-
lií, čistících plachetek a střešních lepenek. 
Bližší údaje o dalším využití sebraného 

Informace o sběru textilu
textilu získají zájemci přímo na webo-
vých stránkách https://www.dimatex.cz

Textílie a obuv odkládejte pouze do ná-
dob, v žádném případě je nenechávejte 
odložené mimo nádoby a už vůbec nesmě-
jí být z nádob vytahovány ven.

V současné době je rozmístěno 19 ks 
menších nádob viz tabulka, jedna men-
ší bude po dokončení stavebních prací 
v Tkalcovské ulici umístěna poblíž Evan-
gelické akademie a jedna velká bude 
po renovaci umístěna přímo ve sběrném 
dvoře. 

Ing. Jan Čtvrtečka, místostarosta

I během hlavní turistické sezóny ne-
zahálíme a připravili jsme novinku v po-
době speciální turistické vizitky, která 
potěší nejen sběratele těchto suvenýrů. 
Absolventská vizitka je věnována nejvý-
znamnější kulturní akci našeho města 
– Náchodským Kuronským slavnostem, 

Novinka pro sběratele 
turistických vizitek

konaných každoročně na počest Petra Bi-
rona, vévody Kuronského a Zaháňského 
na Státním zámku Náchod. Vizitka bude 
v prodeji za 15 Kč od 11. září 2021 (den 
konání slavností) a zakoupíte ji v infor-
mačních centrech na Masarykově náměs-
tí a na zámku.

Kulturní a sportovní 
nadace města Náchoda 
již 26 let finančně pod-
poruje organizátory kul-
turních akcí v rámci celé-
ho náchodského regionu 
a organizátory sportov-
ních akcí v rámci města 

Náchoda. Po vynucené přestávce způso-
bené Covidem-19 se i u nás začíná pro-
bouzet společenský život.  Pořadatelé 
kulturních a sportovních akcí se proto 
mohou na Kulturní a sportovní nadaci 
města Náchoda obrátit s žádostí o podpo-
ru. Bližší informace najdete na webových 
stránkách   http://www.mestonachod.cz/zi-
vot-v-nachode/kultura/nadace/ nebo na te-
lefonu u tajemnice Nadace 778 701 318.
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Letos proběhne již 20. ročník Evropské-
ho týdne mobility, jehož součástí je i jed-
nodenní akce Den bez aut, kterou iniciu-
je Evropská komise. Účelem je upozornit 
na neudržitelný nárůst individuální auto-
mobilové dopravy především ve městech 
a prezentovat její alternativy. Mnohem 
vhodnější je pro dopravu ve větších měs-
tech používat veřejné dopravní prostřed-
ky, jako je autobusová ale i železniční 
doprava. Nejzdravější a především smys-
luplná je doprava cyklistická, ale přede-
vším pěší. Proto moderní města podporu-
jí městskou hromadnou dopravu (MHD), 
rozvoj cyklostezek ale i zkvalitňování pro-
stranství pro pěší.

Jsem rád, že se letos k Evropskému týd-
ne mobility připojí i město Náchod. A to 
poměrně rozsáhlou akcí, která bude trvat 
po celý týden od 16. do 22. září 2021. Spo-
lečně s panem starostou Birke jsme se do-
mluvili na propagaci městské hromadné 
dopravy, kterou město Náchod objedná-
vá. Jedná se o autobusové linky Pavlišov – 
Náchod – Branka – Bražec a zpět, ale i lin-
ku do Bělovse a některé spoje na sídliště 
u nemocnice. 

Potenciál MHD je velký, ale jde o to, 
ho naplno využít. Proto jsme pro vás při-
pravili dotazník (v elektronické i papíro-
vé verzi), kde se budete moci vyjádřit jak 
k současnému stavu MHD, tak i k jejímu 

Evropský týden mobility v Náchodě
16.–22. září 2021

dalšímu rozvoji. Pro zefektivnění MHD 
potřebujeme znát vaše potřeby, aby byla 
hromadná autobusová doprava po městě 
více konkurenceschopná dopravě automo-
bilové individuální. 

Dovolte mi vás tímto nejen požádat 
o zapojení se a vyplnění dotazníku tý-
kající se MHD v Náchodě, ale chci vás 
pozvat a to především vás, kteří měst-
skou autobusovou dopravu nevyužíváte, 
abyste se jeli v týdnu od 16. do 22. září 
svézt, jen tak na zkoušku, třeba na vý-
let na rozhlednu Signál za Pavlišovem, 
abyste poznali, jak autobusová městská 
doprava funguje. V době, kdy se pozvol-
na začíná přecházet na elektromobily, 
v Náchodě již třetím rokem zajišťují do-
pravu po městě elektrobusy. Přijďte je 
vyzkoušet. V rámci Evropského týdne 
mobility bude MHD v Náchodě ZDARMA! 

Dotazník v elektronické podobě najde-
te na https://forms.gle/JYmAcUiuXjCB-
CSNg9, v papírové podobě bude k dispozici 
v podatelně budovy radnice na Masaryko-
vě náměstí, v prostorách odboru dopravy 
a silničního hospodářství v budově v uli-
ci Němcové a u řidičů na linkách MHD. 
Na všech zmíněných místech bude rovněž 
možné jej odevzdat vyplněný.

Děkujeme za spolupráci!
Jiří Prokop, 

zastupitel města Náchoda* * *

V tomto pro všechny ná-
ročném roce nebylo možné 
uskutečnit stejně jako loni 
v obvyklém termínu a tradič-
ní podobě každoroční květ-
novou celonárodní veřejnou 
sbírku nazvanou Český den 
proti rakovině, známou jako 

Květinový den. Termín letošní charita-
tivní akce byl tedy Ligou proti rakovině 
přesunut na středu 29. září 2021. Dobro-
volníky budete moci potkat v ulicích ješ-
tě také ve čtvrtek 30. září a v pátek 1. říj-
na. Kampaň ve formě pouličního prodeje 
žlutých kytiček měsíčku lékařského se 
zelenou stužkou v ceně 20 Kč a rozdávání 
informačních letáků bude věnována po-
třebné prevenci nádorů ledvin, močového 
měchýře a prostaty. V této nelehké době si 
více než jindy většina z nás uvědomuje, že 
zdraví je jednou z nejcennějších životních 
hodnot. Proto pevně doufáme, že i v no-
vém termínu se budeme moci jako každý 
rok spolehnout na podporu a vstřícný pří-
stup veřejnosti! 

Liga proti rakovině Náchod, z.s.

Podpořte 
29. září již 25. ročník
Květinového dne!

Náchod 178x59 mm ČB 2021 „Tchán 1“

NÁCHOD  |  JAROMĚŘ  |  DOBRUŠKA  |  RYCHNOV N. KN.800 404 010

Slyším dobře,
sleva pro každého?

Vážení návštěvníci, od 1. 9. 2021 dochází k navýšení základní 
ceny vstupného v krytém plaveckém bazénu na jednu hodinu . 
Nově bude platit: dospělý 1 hodina – 60 Kč a dítě do 10 let – 
40 Kč. 
Od 1. 9. 2021 platí  i nová otevírací doba:
PO 5.30–7.30 13.30–16.00 19.00–20.00 Aquaaerobic
ÚT  5.30–7.30 13.30–16.00 17.30–20.30
ST  5.30–7.30 13.30–15.00 
ČT  5.30–7.30 13.30–16.00 17.30–20.30
PÁ  5.30–7.30 13.30–16.00 17.30–20.30
SO+NE  13.00–20.30
SAUNA. ÚT, ČT, PÁ 15.30–20.30 v neděli společná 17.30–20.30.
Více informací na www.sportnachod.cz.

Krytý plavecký bazén v Náchodě informuje
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Přicházíte o sluch? 
Když staří lidé nerozumí mladším, ne-

musí to vždy být zapříčiněno pouze ge-
neračními rozdíly, na vině může být také 
stařecká nedoslýchavost, tzv. presbyaku-
zie. Všichni asi známe situace, kdy seni-
or natahuje své ucho k prodavačce, sou-
sedům hraje příliš hlasitě televize nebo 
si nechtěně vyslechnete telefonní hovor 
někoho na druhém konci autobusu. Jak 
průběžně naše tělo stárne, tak i náš sluch 
ztrácí na kvalitě. Důsledkem stařecké ne-
doslýchavosti je ztráta vnímání vysokých 
tónů, ať už se jedná o vysoké ženské hla-
sy, zpěv ptáků nebo třeba pískající konvi-
ce na sporáku či domovní zvonek.

Problémy se sluchem má v ČR asi 
500 000 lidí. Toto číslo zahrnuje osoby ne-
slyšící od narození, osoby, které ohluchly 
v průběhu života nebo nedoslýchavé v dů-
sledku stáří či vystavování sluchu nad-
měrnému hluku. Nedoslýchavost ale ne-
musí být záležitostí pouze starších lidí, 
i mladší lidé mohou mít z mnoha různých 
příčin problémy se sluchem. Jednou z nej-
častějších je vystavování se nadměrnému 
hluku v pracovním prostředí nebo špatné 
životní návyky jako například hlasitý po-
slech hudby, apod.

Poškození sluchu je nevratné, a proto je 
důležité o něj pečovat. Vyvarujte se časté-
mu a dlouhodobému pobytu v nadměrně 
hlučném prostředí, ať už se jedná o kon-
certy nebo i práci. Když už je zapotřebí 
řezat dřevo na cirkulárce nebo sekat celý 
den trávu, nasaďte si chrániče sluchu.

A co je základem komunikace s nedo-
slýchavou osobou? Trpělivost a komuni-
kace tváří v tvář, aby mohl nedoslýchavý 
odezírat. Všestrannou podporu v podo-
bě zdarma poskytovaných sociálních slu-
žeb mohou lidé se sluchovým handica-
pem hledat v Tichém světě. Jednou z nich 
je i služba Tiché linky, která nabízí tlu-
močení znakového jazyka, ale také pře-
pis mluvené řeči. Skrze tuto službu lze 
vyřídit např. telefonní hovor nebo zpro-
středkovat komunikaci při osobním jed-
nání. Dále pak Tichý svět nabízí pomoc 
např. při podání žádostí o zvláštní pomůc-
ky, podpora při vyřizování dávek státní 
sociální podpory, hledání řešení fi nanč-
ní a dluhové situace nebo s nácvikem no-
vých dovedností. 
Neváhejte nás kontaktovat. 
Michaela Novotná, vedoucí konzultantka 
pro Královéhradecký kraj, 
602 635 100,
michaela.novotna@tichysvet.cz

Překonáváme 
bariéry společně
Tichá linka je sociální služba, která zajištuje online 
komunikaci s neslyšícími, ohluchlými a nedoslýchavými  
pomocí tlumočení znakového jazyka či prostřednictvím  
textového přepisu mluvené řeči.

Co můžeme nabídnout

Co potřebujete

Online tlumočení a online přepis zdarma a nonstop.

Snadná komunikace s osobami se sluchovým postižením 
všude tam, kde je to potřeba.

Rozšíření informace o bezbariérovosti mezi osoby se  
sluchovým postižením.

Zaškolení a kompletní podpora.

Zajišťujeme také fyzické tlumočení a přepis.

Zařízení s web kamerou a mikrofonem (tablet, notebook, 
telefon).

Stabilní připojení k internetu.

tichalinka.cz
tichysvet.cz

Nasloucháme neslyšícím

Město Náchod i v letošním roce vytvo-
řilo letničkové záhony. Došlo k rozšíře-
ní plochy květin v ulici Parkány a nově 
k vytvoření záhonu okolo sousoší v parčí-
ku u čerpací stanice Benzina v ulici Praž-
ské. Pro příští rok připravujeme pro výsev 
letniček plochu okolo zábradlí parkoviště 
u Bílé růže. Zde byl již chemicky odstra-
něn plevel, dojde ke strhnutí drnu a zjara 
k umístění kvalitní zeminy a výsevu let-
niček. Věříme, že se vše zdárně podaří, 
a že se bude nový záhon líbit stejně jako 
záhony na Parkánech, na které máme po-
zitivní ohlasy od občanů, za které velice 
děkujeme. 

Květinové záhony 
s lučním kvítím se líbí
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   Zprávičky 
 z Masaryčky

Je odstartováno. Školy od 1. září opět 
ožily, začal školní rok 2021–2022. Dou-
fejme, že oproti dvěma předchozím le-
tům proběhne už v mnohem standard-
nější formě. 

Zatímco si žáci užívali prázdniny, 
v naší škole se vše připravovalo na je-
jich návrat do lavic, prováděly se úkli-
dové práce. Současně se realizovala dru-
há etapa rozsáhlé rekonstrukce zdejších 
školních budov. Město Náchod jako zřizo-
vatel sem v posledních letech, a to přede-
vším na obnovu ústředního topení a roz-
vodů zdravotní technické infrastruktury 
(ZTI), investovalo bezmála sedm milionů 
korun. Na řadu nyní přišly obměny v pra-
vém křídle (č. 1006), v němž se nacházejí 
učebny pro první stupeň. Vlastní stavební 
práce začaly již v polovině května, takže 
v červnu musely některé kmenové třídy 
své učebny opustit a přesídlit do jiné čás-
ti školy, tedy do volných výukových míst-
ností na druhém stupni, kde se obdobné 
úpravy dělaly už před dvěma lety. 

„Nynější etapa rekonstrukce, která 
skončila 9. srpna, byla opravdu nároč-
ná už jen kvůli tomu, že se budovalo ne-
jen ve třídách, ale i na chodbách a v ně-
kterých odborných učebnách,“ referuje 
o rozsahu oprav ředitelka ZŠ TGM Ná-
chod Mgr. Radka Lokvencová. „Obrovské 
poděkování za provedené práce a za pří-
kladnou spolupráci s vedením školy si roz-
hodně zaslouží náš zřizovatel i realizační 
firma SILVAGRO s.r.o. ze Zábrodí u Červe-
ného Kostelce.“ 

V průběhu léta se na naší škole ovšem 
jen nestavělo a neuklízelo. V termínu 
od 16. do 20. srpna se zde uskutečnil letní 
příměstský tábor nazvaný Tajemné kom-
naty Masaryčky. Podle hlavního vedou-
cího Mgr. Jaroslava Macháčka byl o účast 
dlouho předem velký zájem, tudíž se ka-
pacita 24 míst velmi rychle naplnila. 

„Už před vlastním konáním tábo-
ra přicházely od některých rodičů zprá-
vy o tom, jak moc se jejich děti na tábor 
těší,“ sděluje potěšeně učitel Macháček. 
K radosti měl skutečně pádný důvod: pro-
gram akce byl barvitý, navzájem se pro-
línaly pohybové aktivity s činnostmi ve-
doucími k rozvoji vědomostí. Účastníci se 
tak měli možnost zdokonalovat v anglic-
kém jazyce či přírodních a společenských 
vědách, nechyběly ani výtvarné dílny, 
sportovalo se v tělocvičnách, na školním 
hřišti i v nedalekém zimním stadionu. 

„Těší nás, že se celá akce vydařila, 
všichni se skvěle bavili, přestože na nich 
byla občas patrná únava,“ konstatuje 
Mgr. Eva Marková, zástupkyně ředitelky 
školy. „Myslím, že už nyní můžeme přislí-
bit, že se pokusíme zrealizovat podobnou 
záležitost i v příštím roce.“

Již tradičně poskytla naše škola v let-
ních měsících zázemí i pro několik let-
ních příměstských táborů pořádaných 
SVČ Déčko Náchod. Ty kupříkladu nesly 
názvy Prázdniny v říši skřítků či Vesmír-
ná odysea.

Po dva srpnové týdny taktéž do naší 
školy docházelo na dvacet dětí cizinců ži-
jících v Náchodě a jeho okolí na speciální 
kurz výuky češtiny. Šlo o děti původem 
z Mongolska, Vietnamu nebo Ukrajiny 
ve věku od šesti do patnácti let. Cílem 
bylo poskytnout jim základy českého ja-
zyka a podat i prvotní informace o způ-
sobu života v naší zemi, aby se v novém 
školním roce lépe začlenily do svých tříd-
ních kolektivů. Výuku vedly pedagogic-
ké pracovnice Ivana Tomková a Veroni-
ka Jirásková. „Domlouvaly jsme se s nimi 
různě; používaly gesta, pantomimu, ang-
lická, ruská, francouzská a jiná slovíčka, 
občas při výkladu došlo i na tanec, zpěv 
a kreslení,“ popisuje s úsměvem způsob 
komunikace s dočasnými svěřenci učitel-
ka Tomková, která se podpoře a vzdělává-
ní cizinců aktivně věnuje i během školní-
ho roku, a pokračuje: „Děti tomu, o čem si 
povídáme, musí prostě porozumět. Za ka-
ždou cenu. A když je nejhůř, obracím se 
na ty, co češtinu zvládají nejlépe.“

Frekventantům tohoto dvoutýdenní-
ho bezplatného kurzu se rovněž věnova-
la psycholožka Mgr. Markéta Vyšatová: 
„Děti z řad cizinců jednoznačně prožíva-
jí příchodem do naší země velký kultur-
ní šok, je tedy potřeba brát v úvahu to, 
z jakého sociálního a kulturního prostře-
dí k nám přicházejí a že pro mnohé bývá 
fungování ve zdejším školním prostředí 
hodně náročné, protože se u nich doma 
česky vůbec nemluví."

Pomocnou ruku rodinám imigrantů 
dlouhodobě nabízí a svůj servis i pro tuto 
vzdělávací akci poskytlo Integrační cent-
rum pro cizince Hradec Králové fungují-
cí na Náchodsku pod vedením Mgr. Tere-
zy Máchové. „Tomuto zařízení, stejně tak 
jako výše uvedeným lektorkám, za spolu-
práci na tomto velmi potřebném kurzu 
opravdu moc děkujeme,“ podotýká ředi-
telka Lokvencová. 

Závěr tohoto příspěvku věnujeme 
zmínce o letním provozu školní jídelny, 
kde se po celou dobu vařilo, takže se pří-
mo v ní mohli účastníci všech zde usku-

tečněných akcí pohodlně stravovat, při-
čemž jídelníček byl sestavován dle jejich 
přání.
Kolektiv ZŠ TGM Náchod přeje všem mnoho 
úspěchů v novém školním roce 2021–2022.

ZŠ BABÍ
Abeceda peněz

Základní škola Pavlišovská se zapoji-
la do finančně-vzdělávacího programu 
od České spořitelny „Abeceda peněz“. 
Jedná se o projekt, který školám pomáhá 
s výukou důležité vzdělávací oblasti. Ně-
které třídy naší školy se zúčastnily před-
nášky, kde se hravou formou seznámily se 
základy finanční gramotnosti. Pro mnoho 
dětí bylo velkým překvapením, co obnáší 
rodinný rozpočet.

V květnu se děti s velkým nadšením 
účastnily celostátní stejnojmenné soutě-
že. Úkolem bylo vyrobit vlastní bankov-
ku nebo platební kartu. Žáci 3. třídy se 
společnými silami vrhli na výrobu vlastní 
platební karty. Děti měly možnost praco-
vat s libovolnou technikou a materiálem. 
Hodnotilo se nejlepší provedení, origina-
lita, kreativita i pracnost výrobku. Nasa-
zení dětí při výrobě platební karty bylo 
obrovské a to jim přineslo štěstí a vý-
hru v hodnotě 30 tisíc korun na výlet dle 
vlastního výběru.

Všem zúčastněným moc děkujeme 
za aktivitu a gratulujeme!

PrŠ, ZŠ a MŠ J. ZEMANA
Všichni společně v nových 
interiérech v Raisově ulici

 V prázdninovém čase se v PrŠ, 
ZŠ a MŠ Josefa Zemana nezahále-

lo a probíhala zde 2. etapa stěhování z bu-
dovy v Jiráskově ulici. Všechny třídy byly 
dovybaveny počítačovou technikou a do-
šlo i ke kompletnímu zasíťování všech 
učeben a kabinetů. Žáci se speciálními 
vzdělávacími potřebami se tak budou 
moci jednoduše připojit k internetu z po-
čítačů i tabletů, které mají k dispozici pro 
výuku. S pečlivostí se také řešila barevná 
výmalba tříd tak, aby nový prostor půso-
bil přívětivě pro žáky i jejich pedagogy. 
V přízemí budovy byla zařízena prostor-
ná školní družina, určena k zájmovým 
činnostem i relaxaci žáků. Nové interié-
ry v Raisově ulici jsou tak vzorně připra-
veny na zahájení nového školního roku. 
Dále se připravuje důstojné předání budo-
vy v Jiráskově ulici novým zájemcům, kde 
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ZŠ PLHOV

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

jsme působili několik let. I v těchto pro-
storách se vedení školy snažilo o moder-
nizaci interiérů. 

A co plánujeme za školní akce v letoš-
ním školním roce? Pokud pandemická si-
tuace dovolí, připravujeme již odložený 
1. ročník Atletického čtyřboje ve spolu-
práci s naším zřizovatelem (Královéhra-
decký kraj). V tělocvičně na Hamrech si 
změří své síly žáci speciálních škol Krá-
lovéhradeckého kraje v člunkovém běhu, 
hodu míčkem, skoku z místa a běhu. Rádi 
bychom také uspořádali 23. ročník okres-
ního kola soutěže hlídek Mladý zdravot-
ník, který se také koná pod záštitou a s fi-
nanční pomocí Královéhradeckého kraje 
a ve spolupráci s Oblastním spolkem Čes-
kého červeného kříže v Náchodě. 

V rámci prožitkové pedagogiky připra-
vujeme pro žáky oblíbené výtvarné dílny 
a keramické dílničky. Chystáme se navští-
vit Galerii výtvarného umění na zámku, 
kde se pravidelně zúčastňujeme zajíma-
vých edukačních programů. V rámci en-
vironmentální výchovy rádi vyrazíme 
do přírody na projektové dny lesoparkem 
v Montaci. Dále se chceme zúčastnit naší 
oblíbené plavecké výuky v krytém bazéně 
v Náchodě. Školních akcí plánujeme opět 
hodně a těšíme se na shledání v novém 
školním roce 2021–2022 se všemi žáky 
i rodiči ve zdraví.

Mgr. Martina Brožová
ve spolupráci s vedením školy

Ohlédnutí za uplynulým školním rokem 
Máme před sebou nový školní rok. Jaký 

bude a co nás v něm čeká, ukáže čas. My 
můžeme jen doufat a věřit, že už se ne-
bude tolik vymykat normálu a že si žáci 
kromě výuky užijí i různé sportovní kur-
zy, výlety a soutěže, které v tom minulém 
roce musely být zrušeny, nebo probíhaly 
v online prostředí.

Ale i tak se spousta žáků naší školy 
zapojila během minulého školního roku 
do různých aktivit nad rámec svých po-
vinností. 

Na základě dlouholeté spolupráce se 
společností ÚRS CZ a.s. měli žáci čtvr-
tého ročníku stavebních oborů možnost 
složit zkoušku ze znalostí oceňování sta-
vebních konstrukcí a prací za využití pro-
gramu KROS 4. 

„Je potěšující, že všichni účastníci 
zkoušky vyhověli požadavkům společ-
nosti a získali certifikát, který je důkazem 
toho, že ovládají SW KROS 4 pro rozpočto-
vání a mají tedy co nabídnout budoucímu 
zaměstnavateli,“ s potěšením zkonstato-
vala Ing. Jitka Rohanová, která studenty 
na tuto zkoušku připravovala.

Společnosti Wienerberger a Tondach 
i v loňském školním roce vyhlásily soutěž 
pro nadějné začínající stavaře. Jejich úko-
lem bylo zpracovat projekt podle propo-
zic těchto firem. Všichni účastníci soutěže 
podali skvělé výkony. Nejúspěšnější mla-
dé projektanty čekala finanční odměna 
a zároveň postup do republikového kola. 

Nezaháleli ani žáci obchodních obo-
rů. Ti si se svými učiteli připravili v rám-
ci online výuky projektový den. Studenti 
3. ročníku se dostali do role začínajících 
obchodníků, kteří se snažili co nejlépe 
prezentovat svoji firmu a nabídnout láka-
vý sortiment svým mladším spolužákům. 
Ti čile nakupovali a kladli všetečné dota-
zy. Získané zkušenosti z tohoto projekto-
vého dne se jim budou hodit do dalších 
soutěží fiktivních firem, ve kterých budou 
reprezentovat naši školu. 

Většině maturantů se v červnu poda-
řila úspěšně složit zkouška z dospělosti. 
Maturitní vysvědčení si přebírali v krás-
ných prostorách náchodské radnice. Slav-
nostní okamžik ještě umocnily tóny saxo-
fonu v podání Kateřiny Janečkové, členky 
Polického symfonického orchestru. 

Velká část absolventů naší školy jak 
z obchodních, tak i stavařských oborů se 
chystá na navazující vysokoškolské studi-
um. Věříme, že budou úspěšní i tam. Ab-
solventi stavebních oborů, kteří nechtě-
li již dále studovat, uvítali na naší škole 
možnost získat výuční list v oboru zed-
ník či tesař. Po roční praxi budou moci slo-
žit učňovské zkoušky a rozšířit tak řady 
nedostatkových řemeslníků. O pracovní 
nabídky pro čerstvé absolventy nebyla 
na konci školního roku nouze. 

Mgr. Lea Zálišová 

Letní škola TOŠ v Náchodě
Ve dnech 19. -21. srpna hostila plhov-

ská škola Letní školu o.s. Trvalá obnova 
školy. Jedná se o společenství spolupra-
cujících škol a organizací zabývajících se 
vzděláváním. Letní škola je pravidelnou 
akcí a letos jsme ředitele škol a jejich zá-
stupce přivítali v Náchodě.

Hlavním cílem setkání je předání si 
zkušeností z práce škol. Součástí letošní 
„Tošky“ byly dva semináře se zaměřením 
na formativní hodnocení. Školy, které pra-
cují se slovním hodnocením, sebehodno-
cením žáků se podělily o své dosavadní 
zkušenosti. Od září poběží v ČT seriál ze 
školního prostředí Ochránce, ve čtvrtek 
19. 8. jsme v rámci programu letní školy 
měli možnost zhlédnout v předpremiéře 
dva díly a pak diskutovat s autorem scé-
náře Tomášem Feřtkem. Ocenili jsme ze-
jména propojení atraktivního zpracování 
ve formě televizního seriálu s problema-
tikou školství. 

Spolupráce v rámci TOŠ trvá již více než 
dvacet let a jsem opravdu rád, že od sa-
mého počátku je plhovská škola součás-
tí tohoto společenství. Školství se mění, 
je užitečné a příjemné zároveň mít mož-
nost poradit se, předat zkušenost, získat 
informace.

Účastníci letní školy se sjeli do Nácho-
da z celé republiky a v rámci pobytu měli 
možnost si projít město, ředitelka měst-
ského divadla paní Marcela Kollertová nás 
provedla budovou divadla a bylo příjem-
né slyšet slova obdivu nad tím, jak krásné 
kulturní zařízení Náchod má a co všech-
no Beránek nabízí. Čtyřicet účastníků se-
tkání však především tři dny pracovalo 
v plhovské škole, potěšilo nás, jak pozitiv-
ně všichni hodnotili vybavení a prostře-
dí školy. Pokud to bude možné, pozveme 
v příštích letech kolegyně a kolegy do Ná-
choda znovu.                     Vladimír Honzů



ZÁŘÍ 13POZVÁNKA
* * *
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Náchodské
Kuronské slavnosti 

Město Náchod pořádá ve spolupráci s Územní památkovou 
správou na Sychrově a Státním zámkem Náchod

SOBOTA 11. ZÁŘÍ 2021 

www.mestonachod.cz                 Změna programu vyhrazena!

prohlídky zámku 9.00–17.00 hodin

 kromě klasických prohlídek probíhají i speciální prohlídky 
apartmá Kuronských

VSTUP DO AREÁLU ZÁMKU NA III. NÁDVOŘÍ BUDE OD 18.45 HODIN ZPOPLATNĚN
(vstupné 100 Kč/osoba a 50 Kč/dítě do 15 let, ZTP, důchodci)

Upozorňujeme, že přístup do areálu zámku je z důvodu revitalizace možný pouze ulicí Smiřických z Plhova.

I. nádvoří – Velký sál
 14.30–14.50 Koncert pro vévodu
  Dětský pěvecký sbor ZUŠ Canto Náchod 
 16.00–16.20 Pěvecký sbor Hron 

III. nádvoří
řemeslné stánky, balónky pro děti Mr. Carlo

Podium
13.00–13.30 Slavnostní přivítání družiny vévody Kuronského
13.30–13.55 Lidová muzika Šmikuranda
14.05–14.15 Orientální tance – SVČ Déčko Náchod
14.25–15.10 Divadlo Krasohled Praha – loutková pohádka Tři přání
15.30–16.30 Dudácká show – Martin Škanta a Jana Janovská
16.50–18.00 David PET a kapela

19.30–20.40 MONIKA ABSOLONOVÁ 
  A BOOM! BAND JIŘÍHO DVOŘÁKA 
  vstupné: 100 Kč/osoba, 50 Kč/dítě do 15 let, ZTP, důchodci
  – vstupné vybíráno od 18.45 hodin

IV. nádvoří
stánkový prodej, občerstvení

Piccolominská zahrada
15.00–17.00 Žonglérské workshopy pro děti 

V. nádvoří
dětské pouťové houpačky, hra na fl ašinet, občerstvení

Zámecká alej
soutěže pro děti – SVČ Déčko Náchod
prohlídka obory na zámeckém kopci, daňci a mufl oni 
ve volné přírodě

12.00–18.00 PROSO – spolek přátel šermu, historie, divadel a řemesel 
  inscenované ukázky – 14.30 a 16.30 hodin 
  dobový tábor, polní kuchyně, kaligrafi e, lukostřelba,   
  vrhání sekyrek, ukázka zbraní a zbrojí s výkladem



16 NÁCHODSKÝ  ZPRAVODAJPOZVÁNKY

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

od 13. do 17. 09. 2021
sbor Církve bratrské Náchod,  
Purkyňova 584, (vedle hotelu Hron)

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

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

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

V pátek 17.09. bude 50% sleva na vše

bazarbazarbazarbbazarbazarbdobrocinnýdobrocinnýˇ

Příjem zboží 
Po 13.09. 11.00 - 17.00 hod.

Prodej
Út 14.09. 11.00 - 18.00 hod.
St 15.09. 11.00 - 18.00 hod.
Čt 16.09.   8.00 - 16.00 hod.
Pá 17.09.   8.00 - 16.00 hod.sledujte nás také na facebooku

https://www.facebook.com/dobrocinnybazar

E-mail: bazarnachod@googlegroups.com

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

Výtěžek bude věnován prostřednictvím sboru CB Náchod  
na výměnu oken v nestátní neziskové organizaci Betanie v Náchodě.

OBLEČENÍ, BOT, HRAČEK, 

b
Akce se koná za příznivé epidemiologické situace, sledujte naše webové stránky.

www.dobrocinny-bazar.cz
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8. ROČNÍK STRONGMAN NÁCHOD 
o putovní pohár města Náchoda

Přijď si vybrat, který sport je pro Tebe ten pravý!
v rámci programu proběhne

neděle 5. září 2021
od 13.00 hodin

Masarykovo náměstí v Náchodě

Město Náchod
vás zve

ZA SPORTEM NA NÁMĚSTÍZA SPORTEM NA NÁMĚSTÍZA SPORTEM NA NÁMĚSTÍ
prezentace pohybových aktivit prezentace pohybových aktivit prezentace pohybových aktivit 

místních organizací místních organizací místních organizací místních organizací místních organizací místních organizací 

vstupné zdarma | občerstvení zajištěno |  změna programu vyhrazena

www.mestonachod.cz

 ZÁBAVA 
 SOUTĚŽE 
 kapela EFEST 

 
 
 
 
 
 
 

 

  
SOUTĚŽE
kapela EFEST
SOUTĚŽE
kapela EFEST

V rámci Projektu „Přeshraniční mezigenerační integrace“ reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/17 028/0001652,  
který  je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR)                

a státního rozpočtu ČR prostřednictvím programu INTERREG V-A Česká republika - Polsko 2014 - 2020 pořádá 

MĚSTO NÁCHOD 

3. ROČNÍK NÁCHODSKÉ JUNIOR - SENIORÁDY 

18. 9. 2021 od 10 hod. 

ATLETICKÝ STADION 
HAMRA

MONIKA 
ABSOLONOVÁ 

A BOOM! BAND JIŘÍHO DVOŘÁKA

zámek Náchod
11. září od 19.30 hodin

vstupné 100 Kč/osoba a 50 Kč/dítě do 15 let, ZTP

Masarykovo náměstí, Náchod
Pátek 24. září, 14.–17. hod.

Moderuje Eva Decastelo alias cukrářka Zuzana Dolejšová 
z primáckého seriálu Slunečná

14:10 – kvízy a soutěže
14:30 – hudební vystoupení Petra Kotvalda

15:00 – kvízy a soutěže
15:20 – rozhovory s herci ze seriálu televize Prima – Slunečná

15:40 – kvízy a soutěže
16:00 – autogramiáda seriálových herců

meet & greet  
Osmany Laffita

zábava
pro celou 

rodinu
koncert

Petra
Kotvalda
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Jak jsme již avizovali v minulém čísle Náchodského zpravo-
daje, přineslo toto léto na náchodském zámku spoustu novi-
nek. Doufáme, že jste se alespoň některých zúčastnili a oce-
nili je – a pokud ne, zveme vás na návštěvu „zámečku vršku 
kulatého“.

V měsíci září pro vás máme otevřeno denně kromě pondělí 
od 9 do 16 hodin. Od úterý do neděle tak můžete navštívit dva 
nové interiérové okruhy: I. Zámek za Piccolominiů a II. Zámek 
za Schaumburgů. Budete-li mít po prohlídce ještě dost sil, vy-
stoupejte na zámeckou věž a rozhlédněte se po Náchodě a jeho 
okolí nebo se s dětmi o víkendu vydejte na dětskou prohlídku.

Největší akcí, kterou i letos pořádáme společně s městem Ná-
chod, jsou tradiční Náchodské kuronské slavnosti. Kromě bo-
hatého programu či stánků na nádvořích můžete také navští-
vit zvýhodněné zkrácené prohlídky apartmá Kuronských – a to 
po celý den bez dlouhého čekání. Kostýmovaní průvodci vás se-
známí s tím nejdůležitějším v životě vévody Petra Birona a jeho 
rodiny. Prohlídky se konají od 9 do 17 hodin.

Vraťme se ale ještě na chvíli do nových interiérů na II. prohlíd-
kový okruh. S ohledem na historické poznání a velké množství 
dochovaného původního vybavení bylo rozhodnuto o vytvoře-
ní soukromých i dalších pokojů, které by připomínaly poslední 
šlechtické majitele Náchoda. Rod Schaumburg-Lippe byl dosud 
v dějinách Náchoda celkem opomíjen, byť drtivá většina docho-
vaného mobiliáře patřila právě jemu.

Nový prohlídkový okruh reflektuje působení rodu Schaum-
burg-Lippe ve druhé polovině 19. století na náchodském pan-
ství. To roku 1842 zakoupil kníže Jiří Vilém Schaumburg-Lippe 
za 2 500 000 zlatých pro svého druhorozeného syna Viléma Kar-
la Augusta. 

Trasa nás zavede do knížecího apartmá jeho a jeho ženy 
Bathildis Amalgunde, ale také do pokojů jejich osmi dětí, denní 
místnosti služebnictva či do pokoje Jiřího Stanislava Gutha-Jar-
kovského. Právě v Náchodě Jiří Guth-Jarkovský započal po studi-
ích svou kariéru – a to jako vychovatel knížecích dětí. Své nově 
nabité znalosti a zkušenosti posléze zúročil jako překladatel, 
spisovatel (autor několika cestopisů a průvodců) i jako uznáva-
ný odborník na etiketu a vhodné chování. 

Z hlediska několika posledních staletí byli právě Schaumbur-
gové těmi, kteří na zdejším panství i zámku prožili ty nejdra-
matičtější okamžiky. Ať již se jednalo o Prusko-rakouskou válku 
v roce 1866 nebo třeba vznik nového státu – republiky – a ná-
sledné pozemkové reformy. 

První událost měla za následek velké zpustošení zdejšího pan-
ství, neboť se největší boje odehrávaly právě ve zdejším regionu. 
Na zámku v té době vznikl vojenský lazaret a manželka majite-
le panství asi 1 km od zámku nechala založit vojenský hřbitov, 
který se pak stal i místem posledního odpočinku samotných čle-
nů této rodiny.

Zveme Vás na návštěvu „zámečku vršku kulatého“
Druhý sled dějinných událostí zapříčinil velké ztráty na majet-

ku rodiny. Ten se zmenšil zhruba na polovinu původních držav 
a rodina se tak musela vypořádat se sníženými příjmy – a tím 
pádem menší možností na to udržovat svěřené statky. Náchod 
tak opět – jako již několikrát v historii – měl pocítit dopady této 
krize. Útěchou a nadějí nám může být fakt, že vždy po obdo-
bí úpadku zámku se podařilo vrátit mu zpět jeho lesk a slávu 
– tak, jak to učinili před Schaumburgy třeba již Piccolominio-
vé nebo Kuronští. 

Věřme tedy, že se i nyní náchodskému zámku blýská na lep-
ší časy.

Za všechny zámecké vás srdečně na návštěvu zve
Iva Bártová, kastelánka

Více na www.zamek-nachod.cz
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Poř í č ská  knihovna  bě hem deš tě  v oblež ení  dě tí , foto Michal Bareš 

Vý tvarné  aktivity v MŠ  a ZŠ  speciá lní  NONA, foto Michal Bareš 

Prázdniny jsou za námi a děti opět usedají do školních lavic. 
Mnohé z nich jsou jistě duchem nepřítomny, protože vzpomína-
jí na letní dobrodružství. Putování za pokladem ukrytým pod 
jabloní u Lidmanů, dny plné sportování, objevování lidových ře-
mesel našich předků nebo zkoumání okolí Police či Žďáru – ne-
jen to děti zažily na příměstských táborech, které pořádá Míst-
ní akční skupina Stolové hory ve spolupráci s místními nadšenci. 

Už tři roky probíhají díky dotacím skrze MAS příměstské tábo-
ry v Polici nad Metují a v Náchodě. Zájem ze strany rodičů i dětí 
byl velký a MAS se naskytla příležitost zorganizovat své vlast-
ní tábory. Díky projektu Příměstské tábory v regionu Náchodska 
tak během tohoto léta proběhly tábory ve Velkém Poříčí, Hrono-
vě, Polici nad Metují, Žďáru nad Metují, Náchodě, Novém Městě 
nad Metují a Lhotě za Červeným Kostelcem. 

Rodiče rádi využili možnosti hlídání dětí v kombinaci se spor-
tovním a vzdělávacím programem. Týden strávený mimo dosah 
počítačů ocenili nakonec i jejich potomci. Z pondělního nesmělé-
ho seznamování se během týdne vytvořila mnohá přátelství. My 
z kanceláře MAS jsme toho byli svědky, neboť při cestě do prá-
ce jsme tyto děti potkávali na chodbě, když se ráno scházely 
v knihovně ve Velkém Poříčí. Radostný smích byl slyšet i u nás 
o patro výš. Stejně příjemná a tvůrčí atmosféra byla i v Novém 
Městě nad Metují a Hronově. Právě tam organizovala příměst-
ské tábory MŠ a ZŠ speciální NONA. Děti s mentálním postiže-
ním, kombinovanými vadami či autismem trávily čas hrami, uče-
ním nebo výlety. 

Dvacet jedna příměstských táborů 
nabídlo dětem dobrodružství a rodičům oddech

I v příštím roce budou další příměstské tábory, a to nejen 
v létě, ale také o jarních prázdninách. Sledujte naše facebookové 
stránky MAS Stolové hory nebo www.mas-stolovehory.cz a nic 
vám neuteče.           Mirka Soldánová

Město Jaroměř
hledá 

PRÁVNÍKA/
PRÁVNIČKU

Informace naleznete 
na webových stránkách města:

www.jaromer-josefov.cz/
mestsky-urad/uredni-deska/

v sekci „Výběrová řízení (personalistika)“

nebo přímo kontaktujte 
tajemnici městského úřadu:

Ing. Michaelu Skovajsovou
na tel.: 491 847 122, 603 485 672

nebo na e-mail: skovajsova@jaromer-josefov.cz

Plastová okna a dveře

SUPER SLEVY
Naše nabídka:

okna, dveře, parapety, rolety, žaluzie
Provádíme prodej oken z profi lů
ALUPLAST, SALAMANDER

AKCE! Vchodové dveře od 7.900 Kč
ZÁRUKA 5 LET!

DVEŘE INTERIÉROVÉ
Porta Doors, DRE

Zavolejte a objednejte si zaměření zdarma!
Obchodní kancelář: 

Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 15b
tel. +48 748 664 799, GSM: +48 507 029 701

e-mail: europol@oknakudowa.pl
www.oknakudowa.pl
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STAŇ SE 
DOBROVOLNÍKEM!
Chceš smysluplně využít svůj volný čas a být užitečný?

Pomáhej druhým společně s organizací PFERDA. 

Staň se parťákem lidí s postižením.
Někdy se cítí osamocení  a budou vděční za čas, který jim věnuješ. 

Hodně to pro ně znamená.
Dělej dobré skutky.Dělej dobré skutky.

Hodně to pro ně znamená.
Dělej dobré skutky.

 Ozvi se nám:
 + 420 722 944 446
 podpora@pferda.cz

 Ozvi se nám:
 + 420 722 944 446
 podpora@pferda.cz

www.pferda.cz

Máte doma přebytečné oblečení, hračky, nádobí, kerami-
ku apod.? Je vám líto vše vyhodit? Přineste nám to a pod-
pořte tak dobrou věc!
Spolek Dokořán z.s. pořádá charitativní bazar. Bazar se uskuteč-
ní ve dnech 22., 23. a 24 září 2021 v Městské knihovně Náchod 
od 9 do 18 hodin. Proto vás prosíme o velkou pomoc a zároveň 
vás všechny zveme na náš charitativní bazar, kde budeme daro-
vané věci za symbolické ceny prodávat.
Kdo vlastně jsme? 
Základním cílem všech činností spolku je celkové zkvalitnění 
života příslušníků cílové skupiny předcházením, snižováním 
a omezováním výskytu sociálně patologických jevů. Posláním 
organizace je poskytování sociálních služeb, realizace volnoča-
sových programů a provázení dětí a mládeže obdobím dospívá-
ní realizováním činností, které napomáhají zdravému životnímu 
stylu, vzájemné toleranci, úctě a respektu k názorovým odliš-
nostem a životním postojům.
Projektem spolku je Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dět-
mi Archa, která pomáhá ohroženým rodinám s dětmi z Náchoda.
Jaké věci můžete do bazárku darovat?
Keramiku, hračky, knihy, šperky, nádobí – vše, co doma již nevy-
užíváte a je vám líto to vyhodit. Věci mohou být starší a samo-
zřejmě použité, jen prosíme o věci nerozbité a funkční. 
Kdy a kde věci vybíráme?
Všechny věci na bazárek vybíráme v místě naší sociální služ-
by, tedy na adrese Komenského 577, Náchod. Čas vybírání věcí:  
PO, ÚT, ČT, PÁ 12.00–16 hodin, ST 9.00–11 hodin.
V případě potřeby předat věci v jinou hodinu, prosíme o předcho-
zí telefonickou domluvu na čísle 774 929 182, 774 929 183 nebo 
777 992258. Sběr všech věcí probíhá do 17. září 2021
 Jménem spolku Dokořán již teď děkujeme za vaši podporu jak 
s darováním věcí, tak při nákupu na našem bazaru.

Mgr. Denisa Carvová, vedoucí soc. služby

DOBROČINNÝ BAZAR

Koncert KATAPULT nostalgia tour se neuskuteční!
Vracíme vstupné na místě zakoupení!

Pokud jste vstupenky zakoupili u nás přes internet (ne přes Ticketportal), informujte se na www.beraneknachod.cz.
Poslední možnost vrácení do 20. prosince 2021. Děkujeme za pochopení.
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Stalo se již tradicí, že se v září a říjnu koná festival Týdny pro 
duševní zdraví. Ten nabízí spoustu kulturních akcí, které infor-
mují o duševním zdraví a jeho prevenci, zároveň vyvrací mýty 
a předsudky spjaté s touto problematikou. Jeho cílem je detabu-
izovat téma duševního zdraví, přimět společnost o něm otevře-
ně hovořit a podpořit tak lidi, kteří se s duševní nemocí potýkají. 
Ve východních Čechách se do pořádání jeho 26. ročníku zapoji-
lo 19 organizací v čele s organizací Péče i duševní zdraví, které 
připravily bohatý program ve 13 městech. 

Akce v Královéhradeckém kraji se budou odehrávat především 
v krajském městě Hradci Králové, a to od 1. října do 8. října. Zají-
mavou akcí může pro návštěvníky být např. autorské čtení z kni-

hy Cesta ze schizofrenie s Jinřichem Jašíkem v Artičoku 5. října či 
promítání filmu Paralelní životy s následnou besedou v Biu Cent-
rál 7. října. Z dalších měst se lze těšit např. na program v Rychno-
vě nad Kněžnou, kde promítnou film Elling v Městské knihovně 
29. září. Na Náchodsku je program propojen s festivaly sociál-
ních služeb, ty pořádá město Náchod a město Broumov. V Nácho-
dě se Festival sociálních služeb bude konat 7. září a v Broumově 
15. září. Na obou se mimo jiného programu můžete setkat s pra-
covníky organizace Péče o duševní zdraví, kteří vám rádi poradí 
a pomohou nalézt řešení problému v oblasti duševního zdraví. 

Další informace o festivalu Týdny pro duševní zdraví a progra-
mu naleznete na FB.com/Tydny.pro.dusevni.zdravi či na www.
tdz.cz. Těšíme se na vaši účast.  

Na Občanské poradenské středisko, o. p. s., které provozuje ob-
čanskou poradnu v Náchodě, se obrátilo již přes 400 osob, kte-
rým byl sepsán návrh na povolení oddlužení, mohli tedy vstou-
pit do tzv. osobního bankrotu, stejně tak jako paní Alena.

Paní Alena se na občanskou poradnu obrátila v okamžiku, kdy 
již splácela několik exekucí, které jí zůstaly po rozvodu. S manže-
lem si postupně vzali půjčky, aby si zrekonstruovali byt a vyba-
vili si domácnost. Se splátkami zprvu neměli potíže, oba slušně 
vydělávali, ale poté, co manžel paní Aleny ztratil práci a dlou-
ho se mu nedařilo najít novou, se se splátkami opožďovali, za-
čali si tedy brát další půjčky, aby zaplatili ty předešlé, ale pak 
už to takto dál nešlo a část půjček se přestala platit a byla naří-
zena exekuce.

Vzhledem k tomu, že paní Alena exekuce platila již 3 roky 
a dlužná částka se příliš nesnižovala, spíš měla pocit, že díky 
úrokům se pořád zvyšuje, rozhodla se řešit svoji nepříznivou si-
tuaci oddlužením.

V občanské poradně si domluvila konzultaci, na které jí byly 
sděleny podmínky, za kterých může do oddlužení vstoupit, zá-
roveň byla seznámena s dokumenty (exekuční příkazy, pracov-
ní smlouva, příjmy za posledních 12 měsíců aj), které si bude 
muset opatřit a přinést na další konzultaci, aby byl návrh kom-
pletní. Paní Alena chtěla vědět, zda musí mít pracovní smlouvu 
na dobu určitou a zda výše dluhů musí dosahovat určité částky, 
aby mohla do oddlužení jít. „Není třeba mít pracovní smlouvu 
na dobu neurčitou, do oddlužení může jít i osoba, která si zrov-
na našla práci novou a pracovní smlouvu má na dobu určitou, 
výše celkové dlužné částky také není rozhodující“ sdělila porad-
kyně paní Aleně.

Na druhou konzultaci přinesla paní Alena potřebné dokumen-
ty, s poradkyní ještě vyřídily další drobnou administrativu, kte-
rá je se sepisem návrhu na povolení oddlužení spojená, paní Ale-
ně byly také předány informace k procesu insolvenčního řízení.

Klientce bylo povoleno oddlužení, nyní již pravidelně splácí 
přihlášeným věřitelům. I když měla zpočátku obavy do oddlu-
žení jít, je ráda, že je překonala. V poradně jí bylo vše řádně vy-
světleno, věděla, co jí v insolvenčním řízení čeká a pokud bude 
potřebovat poradit, ví, na koho se může příště obrátit.

Sepsání návrhu na povolení oddlužení je pro klienty zdarma, 
stejně tak i odborné sociální poradenství, které občanská po-
radna poskytuje. Kromě dluhových problémů se na nás může-
te obrátit i v případě, že řešíte problémy s bydlením, se zaměst-
navatelem, v rodině (rozvod, výživné, domácí násilí), reklamaci, 
trestnou činnost, dědictví aj. 

Kontaktovat nás můžete na tel. č. 734 370 960 nebo e-mailem 
na opnachod@ops.cz. Další informace o nás najdete na www.ops.
cz. Občanská poradna Náchod sídlí na adrese: Weyrova 3, Náchod. 
Na konzultaci je vhodné se objednat.

Občanská poradna vám zpracuje 
Návrh na povolení oddlužení

Týdny pro 
duševní zdraví

v ZÁŘÍ v Muzeu Náchodska
Přehled kulturních akcí

Stálá expozice muzea Dějiny Náchoda a Náchodska
… v Broučkově domě na Masarykově náměstí čp. 18 v Nácho-
dě mapuje dějiny náchodského regionu od nejstarších doložitel-
ných projevů života pravěkých lidí až po současnost. Součástí je 
rovněž ojedinělá expozice figurek vojáčků čsl. armády první re-
publiky v miniatuře Měli jsme se bránit – 1938 modeláře a sbě-
ratele Lubora Šušlíka. Dále byla expozice obohacena o nové ex-
ponáty, které můžeme pozornosti návštěvníků taktéž doporučit. 
Organizované výpravy lze objednat na tel. čísle 491 433 722 nebo 
na e-mailu: meisnerova@muzeumnachodska.cz. Otevřeno denně 
mimo pondělí od 9 do 12 a od 13 do 17 hod.

Kdo si hraje, nezlobí
Výstavu můžete navštívit do 26. 9. 2021 každý den kromě pon-
dělí 9-12, 13-17 hod. Plakát na str. 26.

Mnoho tváří Jaroslava Jošta
Od 3. září 2021 bude v Broučkově domě čp. 18 na náchodském 
Masarykově náměstí otevřena výstava věnovaná tvorbě náchod-
ského výtvarníka Jaroslava Jošta, jejímž cílem je připomenout 
nedožité 70. narozeniny této výrazné osobnosti náchodského 
kulturního dění. K vidění budou nejen gobelíny, ale také loutky 
a kulisy, které pan Jošt vytvořil pro náchodskou loutkovou di-
vadelní scénu. Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 2. září v 17 ho-
din; výstavu je možné navštívit do 24. října 2021 každý den kro-
mě pondělí 9–12, 13–17 hod. Plakát na str. 18.

Náchodské muzejní sedánky 2021
Muzeum Náchodska na podzim obnovuje – po vynucené korona-
virové přestávce – cyklus Náchodských muzejních sedánků. Po-
kud to situace umožní, mohou se návštěvníci těšit na přednáš-
ky o přírodě, expedicích i dějinách.
Hned 8. září 2021 od 17 hod. plánujeme v přednáškovém sále 
Muzea Náchodska v prvním patře Staré radnice čp. 1 na Masa-
rykově náměstí v Náchodě muzejní sedánek s názvem Antark-
tida očima Daniela Nývlta. Bude se jednat o přednášku geolo-
ga a polárníka Daniela Nývlta, člena katedry fyzické geografie 
a geoekologie a pracovníka České geologické služby. Náchodský 
rodák se dlouhodobě věnuje výzkumu Antarktidy, kde pobýval 
v rámci několika expedic na české Mendelově výzkumné polární 
stanici, která se nachází na antarktickém ostrově Jamese Rosse. 
Vzhledem k malé kapacitě přednáškového sálu doporučujeme 
zájemcům o přednášku rezervaci místa, a to nejlépe e-mailem 
na adrese: sekretariat@muzeumnachodska.cz, popřípadě telefo-
nicky na čísle 491 423 248. Plakát na str. 26.
Další muzejní sedánek s názvem Rakouský voják v polním ta-
žení v roce 1866 se uskuteční 6. října 2020 v 17 hodin. Návštěv-
níci budou moci kompletní výbavu rakouského vojáka v polním 
tažení roku 1866 zhlédnout na přednášce v její ideální a přes-
né rekonstrukci.

* * *
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SLEVA 
nA nAftu A bEnzín 
pro LEtošní rok nA VEřEjné 
čErpAcí StAnici

VYuŽijtE nÁš noVÝ 

nonStop 
bEzobSLuŽnÝ 

tAnkoMAt 
S MoŽnoStí pLAtbY kArtou !

50 haléřů / litr při nákupu nad 500 Kč

70 haléřů / litr při nákupu nad 1 000 Kč

90 haléřů / litr při nákupu nad 2 000 Kč

Platba hotově a s obsluhou bude nově pouze 
Pondělí – Pátek: 7.00 – 15.00 hodin

CDS s.r.o. Náchod
Kladská 286, 
547 01 Náchod
www.cdsnachod.cz

Tel.: +420 725 761 401
www.cdsnachod.cz

  
 

Metu
je

Hronov

Červený
Kostelec

Polsko

Bělovesk
á

Pr
až
sk
á

Kla
dsk

á

Plhovská

Za Teplárnou

Raisova

Kamenice

Tepenská

Borská

Masarykovo
náměstí

Husovo
náměstí

Autobusové
nádraží

Kladská 286

KONFERENCE 
UČENÍ PRO ŽIVOT 
23. – 24. 9. 2021
Dřevník a zahrady kláštera Broumov 

Co to znamená (se) učit 
V LABYRINTU DNEŠNÍCH DNŮ?
Setkání, přednášky, diskuze a workshopy 
a pestrý doprovodný program…

Srdečně vás zveme na 3. ročník konference Učení pro život. Pojďme se inspirovat 
pohledem přednášejících a společně sdílet praktické poznatky z učení. 

PhDr. Jana Nováčková, CSc., Mgr. Šárka Míková, MgA. Denisa Prošková, RNDr. Jan Rak, PhD., PaeDr. Ludvík Zimčík,  
Mgr. Vlasta Urbanová, Mgr. Justina Danišová, Mgr. Petra Dočkalová, Mgr. Veronika Havelková, PhDr. Michaela Kaslová, 
Dr. Javier Cachón Zagalaz, Mgr. Jan Hynek, Mgr. Jana Línková, PhDr. Lucie Bušová, Ph.D.

Nalaďme se! 
Aktuální informace, program a registraci naleznete zde:  www.konference-broumov.webnode.cz

EVROPSKÁ UNIE

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
Evropské strukturální a investiční fondy
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-20%-20%
na VŠECHNOna VŠECHNO

✳ Sleva neplatí na zboží v akci a ve slevě.

www.prior.czwww.prior.cz

Více z nabídky 
školních potřeb
naleznete na

Akční nabídka školních potřeb je platná do 30.9.2021
Na zboží v akci a ve slevě se nevztahují žádné další slevy.

pro držitele
Slevové karty PRIOR

Získejte kartu ještě dnes 
za nákup nad 500 Kč.

1. - 3. září 2021

připravte se s námipřipravte se s námi
do ŠKOLYdo ŠKOLY

20. září 2021

Přihlaste se k nám do 30. září 2021

na očkování pro 
čtyřčlennou rodinu 

až 5 000 Kč
čtyřčlennou rodinu 

Kč

Klientské centrum 
Náchod - Palackého 20
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 Sobota 11. 9. v 16 hodin: 
FK Náchod – SK Kosmonosy – divize mužů

 Neděle 12. 9. v 16.30 hodin: 
FK Náchod „B“ – SL. Broumov 
– I. A třída mužů – stadion Hamra

 Neděle 12. 9. v 10 hodin a 12.15: 
FK Náchod U19 a U17 – Admira Praha 
– dorostenecká divize

 Sobota 25. 9. v 15.30 hodin: 
FK Náchod a S. Libiš – divize mužů

 Neděle 26. 9. v 15.30: 
FK Náchod „B“ – Č. Skalice 
– I. A třída mužů – stadion Hamra

 Úterý 28. 9. v 10 hodin a 12.15: 
FK Náchod U19 a U17 – Bránik Praha – do-
rostenecká divize
Utkání A mužů a U19 + U17 se hrají na sta-
dionu v Bělovsi. Občerstvení zajištěno. Přijď-
te povzbudit naše hráče. 

FK Náchod

Oblastní charita Červený Kostelec zve 
všechny příznivce běhu rekreačního i zá-
vodního k účasti na 8. ročníku benefič-
ního „Běhu pro hospic“. Akce, která je 
součástí běžeckého seriálu Primátor CUP 
proběhne 18. září v Červeném Kostelci 
(start u budovy Háčko, Manželů Burdy-
chových 245), přičemž bodován v rámci 
seriálu bude hlavní závod, trať na 10 km. 
Připraveny však budou i tratě na 5, 2 km 

a další kratší úseky pro mladší běžce, 
včetně symbolického běhu na 150 m pro 
nejmenší, aby nikdo nepřišel zkrátka.

Pro registraci navštivte stránky www.
behprohospic.cz

Akce je součástí veřejné sbírky a veš-
kerý výtěžek ze vstupného bude určen 
na podporu Mobilního hospice Anežky 
České a dalších terénních služeb, kterým 
se aktuálně v Červeném Kostelci buduje 
nové zázemí.

Akce je podpořena městem Červený 
Kostelec.

Přijďte si zaběhat!

Ve sbírkách Muzea Náchodska najde-
me, vedle jiných předmětů, také uni-
kátní votivní obraz s Mariazellskou ma-
donou, vytvořený technikou podmalby 
na skle.  Votivní (záslibné) obrazy před-
stavují specifickou kategorii lidových 
podmaleb. Byly zhotovovány jako pro-

Zajímavosti ze sbírek Muzea Náchodska
Votivní podmalba na skle

jev díků za Boží milost, nadpřirozenou 
pomoc v existenčním ohrožení, při ne-
štěstí, nehodě či nemoci. Jejich zhotove-
ním a obětováním na poutním místě vě-
řící splnil slib, se kterým se v okamžiku 
aktuální nouze obrátil o pomoc vzhůru 
k nebesům.

Plocha votivních obrazů je obvyk-
le rozdělena na dvě části – v dolní bývá 
vyobrazen votant (prosebník), případně 
událost, během níž došlo k záslibnému 
aktu. V horní sféře je znázorněn zázrač-
ný poutní výjev, Panna Marie, Ježíš Kris-
tus nebo některý světec. Funkci a účel 
artefaktu obvykle vyjadřuje formule Ex 
voto. Doprovodné okolnosti někdy objas-
ňuje delší nápis. V zahraničí (např. v Ba-
vorsku) lze doposud na některých pout-
ních místech mezi kolekcemi votivních 
darů nalézt i lidové podmalby na skle. 
V poměrně značném počtu se nalézají 
také v zahraničních muzejních sbírkách. 
Na území českých zemí byla od dob jo-
sefínských reforem naprostá většina vo-
tivních obrazů zničena, a proto se v na-
šich muzeích odhadem dochovalo pouze 
okolo deseti lidových votivních podma-
leb na skle, přičemž každá z nich je uni-
kátem svého druhu. 

Votivní obraz, který se zachoval 
ve sbírkách Muzea Náchodska, byl zhoto-
ven patrně v Kladsku v poslední třetině 
18. století. Nad postavou votantky klečí-
cí v krajině pod Mariazellskou madonou 
v oblacích najdeme nápis Ex voto. Při 
spodním okraji podmalby je pásek s ná-
pisem: O Maria ich danke dir mit Herz u. 
Mund du hiellfst mir aus dem Bett das 
ich werd wieder gesund. Do sbírek ná-
chodského muzea byla tato podmalba 
na skle převedena v roce 1989 z muzea 
v Hronově. Zde byla do sbírkové eviden-
ce zapsána již 30. srpna 1900, tedy dlou-
ho před oficiálním založením hronovské-
ho muzea. Votivní obraz je dnes součástí 
rozsáhlé kolekce čítající téměř dvě stě 
devadesát kusů podmaleb na skle.

Mgr. Jan Tůma

www.mestonachod.cz

* * * 
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GALERIE výtvarného umění v Náchodě
Zámecká jízdárna, Náchod, Smiřických 272, tel. 491 423 245, 
491 427 321. Otevřeno v termínu konání výstav denně kromě pon-
dělí od 9 do 17 hodin.

 Vincenc Vingler. ZOO v Náchodě (18. 9. – 7. 11.)
přízemí, vernisáž 17. září 
Kurátoři výstavy: Mgr. Markéta Vinglerová, PhDr. David Cha-
loupka 
Vincenc Vingler (1911–1981) se po celou svou tvorbu soustředil 
na plastiky a sochy zvířat, výjimečně ztvárňoval lidské posta-
vy, a to pouze ve vztahu se zvířecím motivem (ve svých cyk-
lech Koridy či Cirkusu v 70. letech). Jeho pozice je v českém 
kontextu poválečného sochařství ojedinělá a výjimečná, sou-
visí jednak se školením v ateliéru keramiky u Heleny Johnové 
na pražské Uměleckoprůmyslové škole a jeho příklonu k uži-
té dekorativní keramice zejména v padesátých letech. Výsta-
va Zoo Vincence Vinglera v Náchodě bude soustředěna převážně 
na sochařovo kresebné dílo, které není tak známé. Kresby do-
plní Vinglerova komornější sochařská tvorba: raný Kormorán 
(1944), Pavián (1950), či pozdní práce jako např. ukázka z cyk-
lu Korida: Raněný býk (1974), nebo sochy Sova (1979) a Kočka 
(1978), zastoupena bude také autorova grafika a práce pro kni-
hu. Výstava bude provázena komponovanými programy pro 
děti a mládež i přednáškou kurátorky Mgr. Markéty Vingle-
rové pro veřejnost.

 Veronika Psotková – Esence
výstava z cyklu umělci do 40 let (23. 9. – 7. 11.)
kabinet kresby, grafiky a fotografie, vernisáž 22. 9.
Kurátorka výstavy: Mgr. Martina Frydrychová 
Veronika Psotková (*1981 v Opavě) je sochařka, absolventka 
ateliéru Sochařství I na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně 
(2009). V současné době žije a tvoří v Oboře u Loun. Věnuje se 
genderovým tématům ženství a mateřství. Její tvorba je za-
ložena na principech realistického figurálního sochařství a je 
pro ni charakteristické vyjádření radosti z pohybu. Drátěné 
plastiky autorka vnímá jako transparentní sochařské kres-
by, které citlivě reagují na změnu světelných podmínek. Její 
tvorba byla představena na samostatných i skupinových vý-
stavách v České republice i v zahraničí. V loňském roce svou 
tvorbu představila výstavou s názvem Spolu ve výstavním 
prostoru DOX v Praze.

 Domov můj. Umělci-emigranti z území bývalého Ruského 
impéria v Československu (ze sbírek GVUN, PNP, MUO aj.)
 Výstava ze sbírek Galerie výtvarného umění v Náchodě, Pa-
mátníku národního písemnictví, Galerie výtvarného umě-
ní v Ostravě a také z několika soukromých kolekcí předsta-
ví výběr toho nejlepšího z tvorby umělců, kteří se jako mladí 
lidé po ruské revoluci a občanské válce ocitli na území Čes-
koslovenského státu. Většina z nich zde ve 20. letech 20. sto-
letí nebo i o něco později studovala, a pak se natrvalo usadi-
la. Jejich dílo se tak stalo součástí československého umění 
20. století. Většina umělců z této neustálené skupiny nepat-
řila k mistrům, kteří by se nacházeli v popředí zájmu domácí 
umělecké scény. Díla umělců z území bývalého Ruska neby-
la ani systematicky získávána do státních institucí (s výjim-
kou náchodské galerie). Mimořádné postavení měla ještě ko-
lekce Jiřího Karáska, tzv. Karáskova galerie, dnes v majetku 
Památníku národního písemnictví, která cíleně soustřeďova-
la díla emigrantů na našem území. Řadu obrazů se podaři-
lo dohledat v málo dostupných soukromých sbírkách. Výsta-
va má konkrétní cíl – poprvé představit divákovi tvorbu lidí, 
zasažených válkou, často zraněných, kteří si museli najít do-
mov jinde, než se narodili, a to často za velmi dramatických 
okolností. Právě proto téma domova má v jejich dílech zvlášt-
ní a zásadní postavení. V rané tvorbě jsou motivy ze ztrace-
né vlasti zcela pochopitelné, nacházíme je ale i v pozdějších 

obdobích, dokonce i v době po druhé světové válce. Kopco-
vitá česká krajina nemohla nenadchnout žádného malíře či 
grafika. Jaké motivy v ní volili Grigorij Musatov, Nikolaj Ro-
dionov, Ivan Anisimov a další malíři? Je v uvadající pivoňce ná-
lada, odkazující na psychicky těžko zpracovatelnou ztrátu do-
mova, vlasti a blízkých lidí? Prostupující nostalgie a smutek, 
pocit „chandry“ je vlastní mnoha dílům ruských a ukrajin-
ských emigrantů. Jakým divákům bylo určeno dílo N. Bakulina  
a A. Solovjeva? Odpovědět na tyto otázky je cílem výstavy, 
stejně jako přiblížit zájemcům tuto méně známou stránku 
uměleckého dění v Československu. 
Výstava potrvá do 7. 11. 
Kurátorka výstavy: PhDr. Julie Jančárková, Ph.D. 

 6. 9. On-line přednáška k výstavě Domov můj – emigran-
ti z území bývalého ruského impéria v Československa. Za-
čátek v 18.00 hodin.
Přihlásit se můžete na https://zoom.us/j/92760767072 nebo živě 
na facebook.com/galerienachod. 
Výtvarně-vzdělávací programy budou připraveny pro všech-
ny typy škol k výstavě Veronika Psotková a Vincenc Vingler 
(do 7. 11.)

 Naše galerie 2021
Galerie vyhlašuje 13. ročník 
výtvarné soutěže pro občany Náchodska. 
Téma: Malé věci, velké věci
Odevzdávání prací: 23. 11. – 12. 12. 2021
Oficiální vyhlášení výsledků soutěže, včetně předání cen, pro-
běhne v rámci vernisáže výstavy vybraných soutěžních pra-
cí dne 21. 1. 2022. 
Podrobné informace naleznete na www.gvun. cz, https://www.
facebook.com/galerienachod/ a na letácích (Městské informační 
středisko, Městská knihovna Náchod).
Více na www.gvun.cz a facebook.com/galerienachod
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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 

ZÁŘÍ
PROGRAM

www.decko–nachod.cz

AKCE PRO VEŘEJNOST
 středa 8. září 

– T-MOBILE OLYMPIJSKÝ BĚH
různí běžci, různá místa, stejná myšlen-
ka – závody dětí na 600 nebo 1200 me-
trů od 16 hodin, závod dospělých od 18 
hodin, přihlášky on-line na www.olym-
pijskybeh.cz, informace Pavlína Tylšová, 
tel.: 775 223 292

 sobota 11. září – AHOJ PO PRÁZDNI-
NÁCH
zábavný program v Zámecké aleji v rámci 
Kuronských slavností, hry, hrátky a sou-
těže, drobné vyrábění, sportovní a taneč-
ní aktivity, střelnice, prezentace činností 
jednotlivých oddělení 

 neděle 19. září – NEBUĎ SNOB, PŘIJĎ 
NA SN:OB
v 10.30 hodin na Masarykově náměstí, 
SNídaně:OBěd v podání evropských dob-
rovolníků, možnost seznámit se s mla-
dými lidmi z různých koutů Evropy 
a ochutnat jejich jídla, informace Sabina 
Štelbaská, tel.: 777 169 009

Díky městu Náchod se ve Středisku vol-
ného času Déčko od jara intenzivně pra-
cuje na renovaci teras. Ty to již opravdu 
potřebovaly, jejich stav byl velmi nevyho-
vující.  Probíhající opravy byly také důvo-
dem, proč se letní příměstské tábory letos 
konaly  v ZŠ T. G. Masaryka. 
Odborná firma ve spolupráci s památká-
ři odvádí velký kus práce, předpokládá se, 
že rekonstrukce bude pokračovat ještě asi 
do poloviny listopadu. 
Určitě se už všichni těšíme na „nový ka-
bát“ naší krásné náchodské vily.

 4. 9. a 5. 9. MUDr. Jana Šnajdrová Náchodská 548
  Velké Poříčí tel.: 777 905 047
 11. 9. a 12. 9.  MDDr. Marcela Špačková Náchodská 548
  Velké Poříčí tel.: 777 905 047
 18. 9. a 19. 9. MUDr. Jana Šťovíčková Denisovo nábřeží 665
  Náchod tel.: 491 423 748
 25. 9. a 26. 9.  MDDr. Jan Petřík  Kamenice 113 (Pasáž Magnum),  
  Náchod tel.: 724 086 199
 28. 9. MUDr. Hana Jelenová  Denisovo nábřeží 665
  Náchod tel.: 491 431 104

Pojďte s námi v sobotu 18. září 2021 
společně uzamknout letošní, již třetí sezo-
nu Festivalu zážitků. Sejdeme se v Hrono-
vě, městě s tradicí ochotnického divadla.

Akce zůstane věrna letošnímu prázd-
ninovému programu a ponese se v duchu 
tradic. V parku Aloise Jiráska si budete 
moci užít jarmark certifikovaných regio-
nálních výrobků, prohlédnout si ukázku 
řemesel, jako je paličkování či zpracová-
ní lnu a výrobu dalších tvůrců z blízké-
ho okolí. Připravena bude zábavná stezka 
po stopách letošních prázdninových zážit-
ků, loutkové divadlo, hudba a občerstvení.

Těšíme se s vámi všemi na viděnou.

Zveme vás na rozloučení 
s Festivalem zážitků

Slavnostní
ukončení

sezóny
Festivalu
zážitků

dětské dílny    hudba 
divadlo    zážitková stezka

18. 9. 2021
od 14.00 hod.

HRONOV
Park Aloise Jiráska

festival_zazitku_banner_140x80_vyska.indd   1 06.08.2021   12:01:47
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Církve v Náchodě
Církev československá husitská
Husův sbor, Raisova 806, 547 01 Náchod, farář ThDr. Stanislav 
Švarc, ThD. kontakt mobil: 420 776 736 885, 420 604 929 825, 
e-mail: stanislav.svarc@volny.cz. Úřední hodiny: středa 
15–17 hod. Mimo úřední hodiny lze využít čísla mobilního tele-
fonu faráře Stanislava Švarce 420 776 736 885 nebo mobilního 
telefonu předsedkyně RS Ivony Čadové 420 604 929 825.
Kolumbárium otevřeno denně 9–17 hodin. Pravidelné bohosluž-
by se konají v neděli 8.15 hod. Biblické hodiny ve čtvrtek 16 ho-
din. Místo: Farská síň CČSH, vchod Raisova ul., Náchod.
Římskokatolická farnost – děkanství Náchod
děkanství Náchod, Masarykovo náměstí 75, 547 01 Náchod. Kon-
takty: kancelář 491 428 355, děkan P. Zdeněk Kubeš 737 383 752, 
farní vikář P. František Filip 733399508, výpomocný duchovní 
P. Václav Hejčl 776 283 073, www.nachod.farnost.cz, e-mail: farnost.
nachod@tiscali.cz. Úřední hodiny: pondělí a čtvrtek 9.00–11.00 a 
15.00–17.00, středa a pátek 9.00–11.00, v jinou dobu po předcho-
zí domluvě. Bohoslužby v kostele sv. Vavřince: pondělí 7.00, úte-
rý 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. 
Mše svatá v neděli 5. září v kostele sv. Michaela bude zaměřena 
na nastávající nový školní rok. Příležitost ke svátosti smíření se 
naskýtá půl hodinu přede mší svatou a v pátek hodinu přede mší 
svatou. Modlitební setkání v kostele sv. Michaela probíhá každý 
druhý čtvrtek od 19.00.                                              P. Z. Kubeš, děkan.
Českobratrská církev evangelická
Sídlo sboru a sborový dům: Purkyňova 535; Kostel v Provodově-
-Šonově (ve Václavicích) adresa: Šonov 95; farář Mgr. Marek Bár-
ta, mobil: 604 892 182, e-mail: nachod-sonov@evangnet.cz. Osob-
ní i duchovní rozhovory, konzultace a návštěvy faráře kdykoliv 
po telefonní domluvě. V době hygienických a epidemiologických 
opatření jsou bohoslužby a veškeré další setkávání až do odvo-
lání pozastaveny. Prosíme, sledujte naše webové stránky: http://
www.nachod.sonov-evangnet.cz a facebook: Evangelíci při Rozkoši. 
Na webových stránkách uveřejňujeme přípravy k domácím bo-
hoslužbám a ztišením i různé další texty, které mohou být po-
vzbuzením. 
Církev adventistů sedmého dne
Tyršova 207. budova Sokola – 2. patro (bývalá Soukromá střed-
ní podnikatelská škola), kazatel Tomáš Špác, mo bil. 739 481 014. 
Bohoslužby každou so bo tu od 9.30 hodin.
Církev Nový Život 
Náchod, Raisova 253 (za okresním soudem), tel. 605 450 384, 
www.novyzivot.cz. Bohoslužby každou neděli v 9.30 hod.
Církev bratrská
Purkyňova 584, kazatel Ing. P. Geldner, tel. 777 217 968,
e-mail. nachod@cb.cz. Kazatel senior J. Hofman, tel. 605 973 056, 
kazatel senior RNDr. P. Javornický, CSc., tel. 722 948 196. Bo-
hoslužby v neděli v 9.30 hodin. Rozhovory nad Biblí ve středu 
od 18.30 hodin. Více na www.cb.cz/nachod.

Senior klub „Harmonie 2“

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

UV potisk reklamních předmětů

 603 311 052 | studio@creopress.cz

Senioři ČR z městské organizace Náchod vás zvou do klubov-
ny seniorů na čtvrteční programy, kde se v září sejdeme (po-
kud opatření dovolí) až druhý týden, neboť do 4. září je rekre-
ační pobyt v Janských Lázních:

 čtvrtek 9 . 9. od 14 hod. „Putování s pravěkými lidmi“, do-
kumentární fi lm;

 středa 15. 9. Zájezd do Prahy – odj. v 6 hod. z ul. Za Teplár-
nou. Program: procházky Prahou – dop. z Pohořelce k Loretě, 
přes hradní nádvoří na Klárov k autobusu, přejezd na Vyšehrad 
a procházka po hradbách s výkladem průvodce. Na zpáteční ces-
tě bude možnost večeře;

 čtvrtek 16. 9. od 15 hod. v restauraci Reduta bude výroční 
členská schůze. Na programu jsou informace od r. 2020 o čin-
nosti a hospodaření naší organizace, doplňující volby do výbo-
ru a další akce;

 čtvrtek 23. 9. od 14 hod. „Peru – Říše slunečního boha“, pro-
mítání s výkladem ze své cesty pro nás připravil p. Zdeněk Nývlt;

 čtvrtek 30. 9. od 14 hod. „Čína – I. Země pohoří a řek, 
II. Budoucnost na obzoru“,dva fi lmy připravil a promítne p. Otto 
Mach.
Na naše programy zveme všechny příznivce klubovny seniorů, 
i nečleny naší organizace. Na vaše návštěvy se těší členové vý-
boru SČR, MO Náchod.
Poznámka: Přijďte zaplatit doplatky (2849 Kč) na pobyt v hotelu 
MAS: v hotovosti do klubovny v PO 13. a 20.9. od 15.30 do 16 h., 
nebo po výr. schůzi v Redutě od 16 hod.
Po domluvě je možnost poslat platbu na účet nejpozději do 17. září 
(tel.: 736 106 882, e-mail: apobaru@seznam.cz A. Poláková).

www.mestonachod.cz

tisk plakátů A3, A2, A1 od 1 kusu
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Podrobné informace o všech akcích knihovny najdete na plakátech a na webových stránkách knihovny – www.mknachod.cz. (Vo)

Rozvoz knih
Ve čtvrtek 2. září se v dopoledních hodinách uskuteční rozvoz 
knih nemocným nebo starším občanům.

Výstavy
Vstupní hala
VÝSTAVA HUB
16. a 17. září. Výstava hub s odbornou poradnou pořádaná My-
kologickým klubem Náchod.

Dětské oddělení
PROČTENÉ LÉTO
Na výstavce v dětském oddělení jsou k vidění obrázky z prázd-
ninových dílen.

Studovna
JIŘÍ SAMEK: GRAFIKA
1. září – 16. října. Podle akademického malíře Ivo Švorčíka (1937-
2004) grafické dílo Jiřího Samka upoutá pozornost na první po-
hled hned z několika důvodů. Za prvé – je tak původní, že ne-
připomíná téměř nic ze současné grafické produkce, za druhé 
– svou speciální technikou dokáže uspokojit dobový požadavek 
formální virtuozity a za třetí - Jiří Samek okruhem svých námě-
tů vytváří specificky vlastní poetický svět. Svou originální gra-
fickou techniku autor nazývá „hlubotiskem z lina“.

Prodej knih
V týdnu od 6. do 11. září bude probíhat ve vstupní hale knihov-
ny prodej vyřazených knih a časopisů za symbolickou cenu. Vy-
brat si můžete během otevírací doby knihovny. 
 
Junior & Senior – Základy sebeobrany

V úterý 14. září vás od 16.00 hodin zveme na další setkání v 
rámci programu Přeshraniční mezigenerační integrace. Na před-
nášce poručíka Jakuba Vacka se děti a senioři tentokrát seznámí 
s možnostmi sebeobrany. Druhá část přednášky proběhne v říj-
nu. Jako vždy je možné přijít samostatně, dítě i dospělý. Přihláš-
ky přijímáme ve studovně, počet míst omezen. 

Deskovky pro mládež a dospělé
Zveme Vás na další společný podvečer plný her. V oddělení pro 
děti si zahrajeme karetní a deskové hry. 
Přijďte ve středu 8. září od 17.00 do 19.00 hodin

Zakončení sezóny letní čítárny
V pátek 10. září uzavřeme sezónu letní čítárny na zahradě 
knihovny bleším trhem. Připraveny pro vás budou stánky s oble-
čením a doplňky, živá hudba, něco dobrého k jídlu a občerstvení 
z naší pojízdné kavárny Frappé car. Pokud si chcete zarezervo-
vat prodejní místo, pište na e-mail johanahulkova@email.cz. Po-
čet prodejních míst je omezen. Akce se koná od 14 do 20 hodin.

Kouzlo suchého pastelu
Ve středu 15. září pořádáme na zahradě od 15.00 do 19.00 ho-
din výtvarný workshop pod vedením Marie Wolfové a Anny Ma-
něnové. Ukážeme si základní techniky práce se suchým paste-
lem a pomocí šablon či razítek vykouzlíme jedinečná umělecká 
díla. Kurzovné včetně veškerého materiálu a drobného občerst-
vení činí 500 Kč. Kapacita je omezena na 10 účastníků, rezerva-
ce přijímáme ve studovně, na tel. 491 423 338 nebo na e-mailu 
ivana.vot@gmail.com. 

Náchodská noc literatury
Noc literatury v Náchodě se z technických důvodů koná již v úte-
rý 21. září od 18 do 21 hodin v pivovaru Primátor. Číst z nových 
překladů evropské literatury vám budeme na zajímavých mís-
tech pivovaru. Průvodcem nám bude sládek Pavel Novák.

Charitativní bazárek spolku Dokořán
Od středy 22. do pátku 24. září bude v hale knihovny probíhat 
charitativní bazar oblečení a hraček, pořádaný spolkem Doko-
řán, který pomáhá ohroženým rodinám s dětmi. 

Náchodská univerzita volného času
V pondělí 27. září se pokusíme obnovit přerušený 21. semestr NUVČ.
Zveme vás na přednášku JANY KEJZLAROVÉ a OLDŘICHA NER-
MUTĚ – Krkonoše méně známé. Studovna Městské knihovny v Ná-
chodě, 13.00 a 15.30 hodin.

Sebastian Prax: Půl roku v indické karanténě
Představ si, že jedeš na dva měsíce do Indie…
Hledat učitele, který ti otevře cestu jógy.
Ale namísto toho se celá Indie na přelomu zimy uzavře.
A ty nemůžeš odletět domů… protože sis našel psa.
A nechceš ho tam nechat! 
Ve středu 29. září v 18.00 hodin v dětském oddělení proběhne 
přednáška cestovatele Sebastiana Praxe.

Bookstart I. : Husa Líza
Setkání pro nejmenší děti do 3 let a jejich rodiče s knihou Petra 
Horáčka Husa Líza proběhne 30. září od 10.00 hodin. Budeme si 
společně číst, zkusíme si jednoduché vyrábění a další aktivity 
na motivy z knihy. Prosíme o přihlášení na e-mail novakova@
mknachod.cz nebo v dětském oddělení. 

Bookstart II. : Na svačinu přišel tygr
Po úspěšném projektu Bookstart pro děti do 3 let pokračujeme 
s projektem i pro starší děti (od 3 do 6 let) a jejich rodiče. První 
setkání proběhne v sobotu 11. září od 10.00 hodin. Co se stane, 
když u dveří jedné holky zazvoní tygr, se dozvíme v knize Na sva-
činu přišel tygr od Judith Kerrové. Prosíme o přihlášení na e-mail 
novakova@mknachod.cz nebo v dětském oddělení.

Městská knihovna Náchod informuje v září 2021
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ZÁŘÍ

NEBE
Filmová zpověď Tomáše Etzlera, bývalého televizního zpravodaje v Číně a prvního českého novináře oceněného cenou Emmy. Každodenní syrová realita, kterou Tomáš v Číně sedm let na vlastní kůži 
zažíval, ve filmu silně kontrastuje s mikrosvětem, který objevil v malé vesnici na severovýchodě Číny. Vstupné 110 Kč, doporučená přístupnost: od 12 let.

ZÁTOPEK
Příběh o vítězstvích v lásce i ve sportu, k nimž je třeba především velké srdce. Výpravný film režiséra Davida Ondříčka, věnovaný nejen sportovnímu, ale i životnímu příběhu jednoho z největších svě-
tových atletů všech dob, čtyřnásobnému olympijskému vítězi, Emilu Zátopkovi. V hlavních rolích Václav Neužil a Martha Issová. Vstupné 130 Kč, mládeži přístupný.

AFTER: TAJEMSTVÍ
... žár mezi nimi je čím dál silnější. Třetí díl filmového a knižního fenoménu After podle stejnojmenné knižní série bestsellerů Anny Todd, přinese pro osudovou lásku Tessy a Hardina zatím největší 
zkoušku. Zkoušku, která může zanechat jejich silný vztah v troskách... České znění.
Vstupné 130 Kč, doporučená přístupnost: od 12 let

SHANG-CHI A LEGENDA O DESETI PRSTENECH
Akční dobrodružný film studia Marvel, jde o druhý film ze čtvrté fáze MCU. Hlavním hrdinou je superhrdina čínského původu Schang-Chi, který je konfrontován se svojí minulostí, protože je zaple-
ten do sítě tajemné organizace Deset prstenů. Ve filmu uvidíme skutečného záporáka Mandarina! Uvádíme v českém znění i s českými titulky. Vstupné 130 Kč, děti do 15 let 110 Kč, doporučená pří-
stupnost: od 12 let

MIMI ŠÉF: RODINNÝ PODNIK
Konec hraní... Pamatujete si na přechytralý mimino v obleku a jeho staršího bráchu Tima? S komedií Mimi šéf před pár lety „zbourali“ kina a teď se pustí do další akce. Oba bráchové sice v mezidobí 
trochu dospěli, ale do obleku se nasoukala Timova dcera Tina, která je, batolecímu věku navzdory, fakt ostrá holka. Rodinná animovaná komedie, uváděná v českém znění.
Vstupné 2D verze 130 Kč, děti do 15 let 110 Kč, 3D verze 150 Kč, děti do 15 let 130 Kč, mládeži přístupný

ATLAS PTÁKŮ
Ve staré rodinné firmě se ukáže, že z ní kdosi vyvádí peníze ve velkém. Nastává konfrontace s novou realitou, na níž nebyl nikdo připraven... Nový film režiséra Olma Omerzu proplétá komplikova-
né rodinné vztahy se světem moderních komunikačních technologií, které dokáží využít naše slabá místa. Hrají Miroslav Donutil, Alena Mihulová, Martin Pechlát, Vojtěch Kotek, Eliška Křenková, 
Pavla Beretová a další.
Vstupné 130 Kč, doporučená přístupnost: od 12 let

PRVOK, ŠAMPÓN, TEČKA A KAREL
Jak čtyřicátník zjistí, jestli je opravdovej chlap? Natočeno podle stejnojmenného knižního hitu režiséra Patrika Hartla. V hlavních rolích Martin Pechlát, David Švehlík, Hynek Čermák a Martin Hof-
mann. Vstupné 130 Kč, doporučená přístupnost: od 12 let

JEDINĚ TEREZA
Láska je jako počasí. Nikdy nevíš, jaká bude… aneb komedie plná trapasů a omylů, která názorně dokládá, že boj o lásku může být někdy neuvěřitelná šichta, zvlášť když vám život dává jednu facku 
za druhou… Igor Orozovič a Veronika Khek Kubařová v hlavních rolích romantické komedie, v dalších rolích Matouš Ruml, David Matásek, Lenka Vlasáková, Emma Smetana, Anna Schmidtmajero-
vá, Iva Janžurová, Václav Kopta a Jiří Vyorálek. Režie Jaroslav Fuit. Vstupné 130 Kč, mládeži přístupný

ZHOUBNÉ ZLO
Režisér James Wan se vrací ke svým žánrovým kořenům s příběhem o dívce Madison, kterou paralyzují neustávající vize strašlivých vražd, které bohužel mají daleko k obyčejným snům. Hororové 
krimi drama, uváděné s českými titulky. Vstupné 130 Kč, mládeži do 15 let nepřístupný

CESTA DOMŮ
Komedie navazující na Vorlovy filmy Cesta z města a Cesta do lesa, se tak uzavírá v trilogii a završí osudy všech stěžejních postav… Humor, ale i hold životu na vsi, vesnickým tradicím a rodinnému 
sedlačení a soužití s přírodou a krajinou. Hrají Bolek Polívka, Eva Holubová, Tomáš Hanák, Barbora Nimcová, Tomáš Vorel Jr., Lucie Šteflová, Milan Šteindler, Dominika Elischerová a další.
Vstupné 120 Kč, doporučená přístupnost: od 12 let

TLAPKOVÁ PATROLA VE FILMU
… náš osud je v jejich tlapkách! Asi nejslavnější a rozhodně nejroztomilejší záchranáři vyrážejí na plátna kin ve svém prvním filmovém dobrodružství. A bude to pořádná jízda, ostatně co jiného bys-
te mohli od Tlapkové patroly čekat. Animovaná komedie, uváděná v českém znění. Vstupné 130 Kč, děti do 15 let 110 Kč, mládeži přístupný

ZÁTOPEK
Výpravný film režiséra Davida Ondříčka, věnovaný nejen sportovnímu, ale i životnímu příběhu jednoho z největších světových atletů všech dob, čtyřnásobnému olympijskému vítězi, Emilu Zátopko-
vi. Příběh o přerodu neduživého chlapce v muže, který na olympiádě v roce 1952 získal tři zlaté medaile a zároveň ve všech těchto disciplínách dosáhl světových rekordů, se stal legendou o nezlom-
né síle vůle, která dodnes inspiruje tisíce sportovců po celém světě. Vstupné 130 Kč, mládeži přístupný

GUMP – PES, KTERÝ NAUČIL LIDI ŽÍT
„Jsem Gump a byl jsem toulavej pes…“ Příběh psí pravdy, naděje a lásky… Dobrodružný příběh skutečných psích hrdinů a lidí kolem nich, natočený podle knihy Filipa Rožka. Hrají Bolek Polívka, Eva 
Holubová, Ivana Chýlková, Karel Roden, Jana Plodková, Richard Krajčo, Patricie Pagáčová, Marek Taclík, Zbigniew Czendlik, Hana Holišová, Olga Lounová, Karin Krajčo Babinská, Nela Boudová a další.
Vstupné 110 Kč, mládeži přístupný

DENÍČEK MODERNÍHO FOTRA
Česká komedie podle stejnojmenného knižního bestselleru Dominika Landsmana. Někdy vás život náhodně dostane do situace, kterou nečekáte, ale musíte se s ní vyrovnat jako chlap: otec na mateř-
ské dovolené! V hlavních rolích Jiří Mádl a Tereza Ramba, dále hrají Lukáš Hejlík, Pavla Tomicová, Ondřej Malý, Lucie Benešová, Roman Zach, Ivan Lupták, Lucie Polišenská, Andrea Hoffmannová, Ro-
bert Jašków a další. Režie Jan Haluza. Vstupné 130 Kč, mládeži přístupný

BOTTICELLI – FLORENCIE A MEDICEJŠTÍ
Krása, kreativita, genialita. Renesanční Florencie Lorenza Medicejského, známého jako il Magnifico (Nádherný), byla hybnou silou umění a kultury, ale i temných sil. Výjimečný Sandro Botticelli (1445-
1510) byl více než kterýkoliv jiný umělec schopen do svých děl promítnout světla i stíny éry, která nebude nikdy zapomenuta. Od počátku své kariéry tvořil pod křídly mocné rodiny Medicejských a prosa-
dil se jako tvůrce ideální krásy, která našla své maximální vyjádření v takových mimořádných dílech, jakými jsou Jaro či Zrození Venuše. České titulky. Vstupné 100 Kč, doporučená přístupnost: od 12 let

JAN WERICH: KDYŽ UŽ ČLOVĚK JEDNOU JE
Strhující portrét jednoho života v dokumentárním filmu režisérů Martina Slunečka a Miloslava Šmídmajera. Film mapuje klíčové okamžiky života Jana Wericha, vznik Osvobozeného divadla, jeho boj 
proti fašismu, dramatický útěk před nacisty, působení ve Spojených státech, rozčarování po návratu do Československa i spolupráci s novým režimem. Strhujícím životem a tvorbou Jana Wericha pro-
vází Jiří Suchý, Zdeněk Svěrák, Jiřina Bohdalová, Vladimír Just, Pavel Taussig a kamarádka Werichovy dcery, Eva Tůmová. Vstupné 100 Kč, mládeži přístupný

ZELENÝ RYTÍŘ
V dobách, kdy čest byla vším a odvaha dělala krále… Chrabrý ale svéhlavý rytíř kulatého stolu Sir Gawain, synovec krále Artuše, se vydává na troufalou cestu, na jejímž konci ho čeká osudový vyzy-
vatel – obrovský a tajemný Zelený Rytíř. Temné epické středověké fantasy drama z legend o Artušovi. České titulky. Vstupné 130 Kč, mládeži do 15 let nepřístupný

SHANG-CHI A LEGENDA O DESETI PRSTENECH
Akční dobrodružný film studia Marvel, jde o druhý film ze čtvrté fáze MCU. Hlavním hrdinou je superhrdina čínského původu Schang-Chi, který je konfrontován se svojí minulostí, protože je zaple-
ten do sítě tajemné organizace Deset prstenů. Ve filmu uvidíme skutečného záporáka Mandarina! Uvádíme v českém znění. Vstupné 130 Kč, děti do 15 let 110 Kč, doporučená přístupnost: od 12 let

MARŤANSKÉ LODĚ
Martin (Martin Kyšperský) a Eliška (Eliška Křenková), hlavní hrdinové filmu Marťanské lodě, se poprvé setkávají na narozeninové party ve vybydlených prostorách brněnského nádraží. Mladá psy-
choložka hudebníka pozve na přednášku, kterou pořádá. Na Martina zapůsobí. On kolem ní krouží, ona ho loví. Martin za ní odletí do Norska. Po návratů domů zjišťují, že bez sebe nemůžou být… Je 
to jak z hollywoodské romance, jen v kulisách Brna. Vyléčí vesmírná láska všechny bolesti? Vstupné 130 Kč, doporučená přístupnost: od 12 let

CROODSOVI: NOVÝ VĚK
Hlavně přežít dnešek!!! Nejslavnější pravěká rodina se vrací v pokračování úspěšné animované komedie. České znění. Vstupné 130 Kč (děti do 15 let 110 Kč), mládeži přístupný

JEDINĚ TEREZA
Láska je jako počasí. Nikdy nevíš, jaká bude… aneb komedie plná trapasů a omylů, která názorně dokládá, že boj o lásku může být někdy neuvěřitelná šichta, zvlášť když vám život dává jednu fac-
ku za druhou… Vstupné 130 Kč, mládeži přístupný

STINGL – MALÝ VELKÝ OKIMA
Miloslav Stingl - slavný etnograf, indiánský náčelník, cestovatel a nejvydávanější český spisovatel všech dob, který svým dílem ovlivnil miliony lidí v touze poznávat svět za hranicemi jejich země. 
Strhující dokumentární film. Legendární cestovatel, který pobýval ve sto padesáti zemích, zavede diváky do nejvzdálenějších míst planety, kde prožíval těžko uvěřitelná dobrodružství…
Vstupné 100 Kč, mládeži přístupný

ANNETTE
Nevšední cesta plná lásky, vášně a slávy. Stand-up komik Henry se zamiluje do Ann, světoznámé operní pěvkyně. Jejich život se obrátí naruby, když se jim narodí tajemná holčička Annette s výji-
mečným darem. Muzikál vizionářského režiséra Leose Caraxe s hudbou kapely Sparks, který zahájil letošní ročník MFF v Cannes. V hlavních rolích Adam Driver a Marion Cotillard. České titulky.
Vstupné 100 Kč, mládeži do 15 let nepřístupný

KRÁLÍČEK PETR BERE DO ZAJEČÍCH
Do kin se vrací roztomilý a všemi oblíbený králičí lump Petr! Dobrodružná animovaná rodinná komedie, uváděná v českém znění. Vstupné 130 Kč (děti do 15 let 110 Kč), mládeži přístupný

OASIS KNEBWORTH 1996
Záznam koncertu z britského Knebworthu.
10. a 11. srpna 1996 se sešlo 250 000 mladých fanoušků v Knebworth parku, aby zhlédli Oasis zahrát dvě přelomové show, které utvářely dějiny. Tyto koncerty byly vyprodány během jednoho dne 
a vstupenky si koupilo přes 2 % Angličanů. Koncerty v Knebworth obsahují skladby od začátku do konce éry Oasis, včetně hitů Champagne Supernova, Wonderwall a Don’t Look Back In Anger, a staly 
se tak vrcholem kariéry této kapely a symbolem dané generace. Režisér Jake Scott zaznamenal vystoupení v celé šíři a nabízí tak exkluzivní, dosud neviděné prvky. Jde tak o vynikající filmovou osla-
vu jednoho z nejdůležitějších koncertů posledních 25 let. Vstupné 250 Kč, mládeži do 15 let nepřístupný

ZBOŽŇOVANÝ
Uznávaný a všemi oblíbený pediatr (Jiří Bartoška) jde do důchodu. Celý život byl vyhlášeným lékařem a nyní se těší na zasloužený odpočinek. Ještě víc se však těší jeho rodina – manželka (Zuzana Kro-
nerová), která se už nemůže dočkat až o něj bude pečovat, stejně tak jako jeho dcera Zuzana, jejíž manželství s Karlem (Jiří Langmajer) se nedávno rozpadlo. Nejvíc nadšená je však jeho vnučka Ane-
ta, která dědu vždy považovala za svůj velký vzor a píše o něm seminárku do školy. Jenže on není tak dokonalý, jak se zdá. Má jedno velké tajemství. Už téměř 40 let udržuje milenecký poměr s orto-
pedkou Danou (Ivana Chýlková). A ta samozřejmě očekává, že na ni teď bude mít konečně víc času. Na „pana zbožňovaného“ tak čekají pěkně horké chvilky a rozhodně ne bezstarostná pohoda, kterou 
si plánoval… Komedie podle scénáře i režiséra Petra Kolečka. Vstupné 130 Kč, doporučená přístupnost: od 12 let

100% VLK
Každá smečka potřebuje svého vůdce… Freddy vypadá jako obyčejný kluk, ale není obyčejný a není ani úplně člověk. Patří do starého rodu vlkodlaků a těší se na svou první proměnu ve vlka… Rodin-
ná animovaná a stoprocentně zábavná a chlupatá komedie, uváděná v českém znění. Vstupné 120 Kč, mládeži přístupný

NENÍ ČAS ZEMŘÍT  James Bond, agent 007.  Vstupné 140 Kč, mládeži do 15 let nepřístupný.
MINUTA VĚČNOSTI Vstupné 130 Kč, mládeži přístupný

1. středa v 19.30 h.

1. středa v 17 h.
4. sobota v 19.30 h.
6. pondělí v 17 h.

2. čtvrtek v 17 h.
3. pátek v 19.30 h.
5. neděle v 19.30 h.
7. úterý v 17 h.

2. čt.v 19.15 h. – TIT.
3. pá, 4. so, 5. ne v 17 h. DAB.
7. úterý v 19 h. – DAB.
8. středa v 17 h. – DAB.

4. sobota v 15 h. – 2D
5. neděle v 15 h. – 3D
8. středa v 15.15 h. – 2D

6. pondělí v 19.30 h.

8. středa v 19.30 h.

9. čt, 15. st v 17 h.
10. pátek v 19 h.
11. sobota v 19.30 h.
13. pondělí v 19 h.

9. čtvrtek v 19.15 h.
12. neděle v 19.30 h.

10. pátek v 17 h.
12. neděle v 17 h.
14. úterý v 17 h.

11. sobota v 15.15 h.

11. sobota v 17 h.
19. neděle v 15 h.

12. neděle v 15 h.

13. pondělí v 17 h.
18. sobota v 17 h.

15. středa v 19.15 h.

16. čtvrtek v 17 h.

16. čtvrtek v 19 h.
19. neděle v 19.30 h.
22. středa v 17.15 h.

17. pátek v 17 h.

17. pátek v 19.30 h.
20. pondělí v 17.15 h.

18. sobota v 15 h.

19. neděle v 17.30 h.
22. středa v 19.30 h.

20. pondělí v 19 h.

21. úterý v 19.15 h.

22. středa v 15.30 h.

23. čtvrtek v 19.15 h.

23. čtvrtek v 17 h.
24. pá, 25. so v 19.15 h.
26. neděle v 17 h.
27. pondělí v 19.15 h.
28. úterý v 17 h.
29. středa v 19.15 h.

25. sobota v 15 h.
26. neděle v 15 h.
28. úterý v 15 h.

30. čtvrtek v 18.30 h.
30. čtvrtek v 17 hodin



.... i Váš pes může klidně spát

soukromá bezpečnostní služba
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NEJVĚTŠÍ PRODEJNA ZDRAVÉ VÝŽIVY V NÁCHODĚ A OKOLÍ


