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

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

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

BERÁNEK NÁCHOD  a. s. a TS TAKT Náchod pořádají

PLES s názvem ROZTANČENÝ BERÁNEK
Moderují a večerem provázejí taneční mistři Jaroslava a Igor Štěpovi. K tanci i poslechu zahraje hudební skupina GENY. Taneční klub TAKT Náchod – ukázky standardních tanců. 
Losování vstupenek o ceny.
Předprodej od 12. prosince 2018 pouze v MIC Náchod                                                        Vstupné: 140 Kč, 120 Kč, 100 Kč

Divadlo Járy Cimrmana

Vražda v salonním coupé      
    

SPŘÍZNĚNI VOLBOU - koncert
Účinkující: FILHARMONIE Hradec Králové
Renata Ardaševová – klavír, Pantelis Kogiamis - dirigent
Předprodej od 20. prosince 2018                               Vstupné: 160 Kč, 140 Kč 120 Kč

Akce se koná ve vinárně Hotelu U Beránka

BESEDA na téma „Poznáte ho? Jak se Náchod změnil za posledních 100 let“
Při této besedě se na fotografi ích projdeme Náchodem a ukážeme si různá místa, jimiž denně procházíme, jak se za posledních 100 let změnila. 
Rezervace míst na tel.: 735 165 949 nebo na recepci hotelu.                                                                                    Vstupné: 30 Kč

Ondřej Havelka a Melody Makers vás zvou na koncert s názvem

RHAPSÓDIE V MODRÉM POKOJI
aneb Jaroslav Ježek a George Gershwin - dva muži mezi nebem a jazzem
- sólový klavír Miroslav Lacko
Předprodej již probíhá                        Vstupné: 400 Kč, 380 Kč, 360 Kč       

Studio Ypsilon Praha

Jan Schmid:VARIETÉ FREDA A. aneb CHYTÁNÍ VĚTRU
Režie: Jan Schmid
Jevištní parafráze neboli rozprava a poněkud fraškovité a vaudevillové činění kolem dokola

Zároveň tanečně hudební divadlo. Přišli jsme na to, že slavný americký tanečník Fred As taire, kterého v Ypsilonu hraje a zpívá Jan Onder, má kořeny v Praze. Naší hlavní inspirací jsou vzpomínky 
Astairovy taneční partnerky Ginger Rogers. Chceme, aby se inscenace v něčem podobala tehdejšímu zábavnému americkému divadlu - něčemu mezi vaudevillem, revuí a varieté. Zní zde mnoho 
slavné muziky. Zkrátka vydáváme se po opomíjených cesti čkách, když ty hlavní jsou už tak vyšlapané.
 Předprodej již probíhá                                        Vstupné: 300 Kč, 280 Kč, 260 Kč

FLÉTNA A PAŘÍŽ - koncert
Jan Ostrý – fl étna, Silvie Ježková - klavír
Předprodej od 20. prosince 2018                                          Vstupné: 120 Kč, 100 Kč, 80 Kč

Akce se koná ve vinárně Hotelu U Beránka

BESEDA na téma „Jak se co jmenuje. Místní názvy a jejich význam“
Když procházíte naším krásným regionem, občas se možná zamyslíte nad místními názvy kopců, potoků, vesniček a dalších míst a pátráte po tom, co jejich názvy asi znamenají. Během této besedy 
odhalíme tajemství místních jmen. 
Rezervace míst na tel.: 735 165 949 nebo na recepci hotelu.                  Vstupné: 30 Kč

VYPRODÁNO

    leden 2019Sobota 
5.  ledna 2019 

ve 20.00 hodin

Pondělí 
7. ledna 2019 

v 19.00 hodin

Středa 
9. ledna 2019 

v 19.00 hodin

Čtvrtek 
10. ledna 2019 

v 18.00 hodin

Středa 
16. ledna 2019 

v 19.00 hodin

Středa 
23. ledna 2019

- ZELENÉ 
Čtvrtek 

24. ledna 2019 
- MODRÉ

vždy v 19.00 hodin

Středa 
30. ledna 2019 

v 19.00 hodin

Čtvrtek 
31. ledna 2019 

v 18.00 hodin

5. představení v rámci abonmá

6. koncert ab. cyklu - skupina „K“

Připravujeme:
Pátek 1. února 2019 v 19.00 hodin Akce se koná v Dannyho kavárně Hotelu U Beránka

 BLUES-JAZZOVÉ VEČERY - EKG
 Rodinná třígenerační jazzová kapela ze Dvora Králové n.L. 
 Neformální hudební večer „od swingu po jazz-rock“.
 Rezervace míst na tel.: 735 165 949 nebo na recepci hotelu.              Vstupné: 90 Kč

Pondělí 11. února 2019 v 19.00 hodin D ivadlo Ungelt

 Keith Huff : DEŠTIVÉ DNY 
 Výprava a režie: Janusz Klimsza,       Hrají: Richard Krajčo a David Švehlík
 Americké drama o síle přátelství spojující prvky kriminálního příběhu a hry
 Drsní chlapíci Denny a Joey jsou přáteli od dětství, které oba strávili na chicagském předměstí . A dnes jsou parťáky u chicagské policie...
 Předprodej již probíhá                                 Vstupné: 390 Kč, 370 Kč, 350 Kč

Čtvrtek 14. února 2019 v 19.00 hodin Dermacol NO NAME Acoustic tour 2019 
 v prodeji přes www.ti cketmaster.cz

Čtvrtek 9. května 2019 v 19.00 hodin LUCIE BÍLÁ a Petr Malásek
 Recitál několikanásobné zlaté zpěvačky Lucie Bílé za klavírního doprovodu Petra Maláska.
 Těšit se můžete na jedinečný hudební zážitek v podání toho nejlepšího hlasu české hudební scény.
 Předprodej již probíhá                                     Vstupné: 890 Kč, 870 Kč, 850 Kč

Pátek 31. května 2019 ve 20.00 hodin VANDRÁCI VAGAMUNDOS
 Herci: Pavel Liška, Jan Révai,  režisér: Hynek Bernard
 Beseda „VANDRÁCI“ nejen o motorkách, ale také o tom, co se do televize nevešlo.
 Předprodej již probíhá                                                                                        Vstupné: 300 Kč  

5. koncert ab. cyklu - skupina „K“
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Vážení a milí Náchoďáci,
společně píšeme první dny roku 2019, 

jsme plni očekávání, co nového vstoupí 
do našich životů a osudů v tomto roce. Do-
volte mi vám všem popřát mnoho zdraví, 
štěstí, spokojenosti, nezapomenutelných 
zážitků a ať vaše kroky provázejí správ-
ná rozhodnutí. 

To si přeji i pro naše město, které se 
právě díky správným rozhodnutím mění 
nám všem takřka před očima – a doufám, 
že se mnou budete souhlasit – k lepšímu.

V letošním roce naše město čeká dal-
ší velký objem investic. Jak již bylo nastí-
něno v prosinci loňského roku. Společně 
s kolegy ze zastupitelstva jsme na svém 
posledním zasedání schválili rozpočet 
města Náchoda na rok 2019. Jeden z nej-
větších rozpočtů v historii města v celko-
vém objemu 540 mil. Kč. Z tohoto obje-
mu jsou opět nejvyšší položkou investice 
ve výši 140 mil. Kč. To představuje dokon-
čení již zahájených investičních akcí, jako 
např. dostavbu nové hasičské zbrojnice  
(8 mil. Kč z celkových nákladů 22,5 mil. 
Kč), výstavbu Malých lázní (14 mil. Kč 
z celkových nákladů 20 mil. Kč) nebo no-
vou komunikaci, která propojí ulice Raiso-
va a Parkány (10,8 mil. Kč z celkových ná-
kladů 18 mil. Kč). 

Další velké investice budou v tomto 
roce směřovat i do okrajových částí měs-
ta. Obyvatelé příměstské části Babí se 
mohou těšit na výstavbu nového spor-
tovně-kulturního centra, které bude jistě 
velkým přínosem pro rozvoj pohybových 
aktivit nejen místní základní školy, ale 
především všech obyvatel. Město Náchod 
podá žádost o dotaci v rámci česko-pol-
ských projektů, kde budeme prosazovat 
rekonstrukci a modernizaci šaten a záme-
zí Jiráskova koupaliště (cca 14,5 mil. Kč) 
nebo na úpravu a zvýšení kapacity stáva-
jícího sběrného dvora (9 mil. Kč). 

Nemalá finanční injekce je chystána 
i do obnovy a modernizace veřejného 
osvětlení a údržby městského majetku.

Novou položkou do rozpočtu je nákup 
a umístění mechanických závor, které ne-
dávno díky modernizaci trati demonto-
valo SŽDC u náchodského nádraží. Tomu 
předcházela petice za „záchranu šraněk“ 
a mé jednání jako starosty města s gene-
rálním ředitelem Správy železniční a do-
pravní cesty, s. o. A mám pro vás dobrou 
zprávu. Toto jednání bylo úspěšné a SŽDC 
je ochotno městu Náchodu tyto závory od-
prodat tzv. za cenu šrotu, předpokládáme 
částku cca 10–20 tis. Kč. V současné chví-
li máme za sebou jednání s ředitelem or-
ganizační jednotky SŽDC v Hradci Králo-
vé. Umístění závor zajistí na své náklady 
a toto dnes již historické zařízení posunou 
pouze o pár metrů v blízkosti původního 
přejezdu, kde bude trvalou připomínkou 
a součástí železniční historie. 

Další velkou výzvou pro mě a mé ko-
legy bude v tomto roce vyřešení prosto-
ru po bývalé náchodské Tepně a parkovi-
ště u Bílé růže. Velmi mě těší, že zájem 
vás všech o toto téma je stále aktuální 
a pro nás zastupitele je názor vás, obyva-
tel města, velmi důležitý. Proto se nevá-
hejte účastnit veřejných diskuzí v rámci 
architektonické soutěže, které nás v ná-
sledujících měsících čeka. Řekněte, co si 
přejete, aby na tomto místě vzniklo. Je to 
místo, které celé roky působilo jako „stra-
šák“, ale věřím, že společnými silami zde 
vybudujeme to, co splní svůj účel a potě-
ší každého z nás. 

A v neposlední řadě nás čeká také in-
vestice státu na následující tři roky – re-
vitalizace zámeckého kopce v celkové výši 
130 mil. Kč, která bude zahájena v letoš-
ním roce.

Ať žije nový rok 2019!
Jan Birke, váš starosta

Nový rok, nové sny 
i nové plány…

2019
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Zprávy 
z radnice
Rada města 
26. listopadu 2018
Jednání rady města se zúčast-
nilo všech devět radních. Čísel-
ný popis u zprávy představuje 
poměr hlasů.

Majetkoprávní úkony obce
 RM schválila záměr výstavby nájemních 

bytů na pozemku parc.č. 1220/8 v ulici 
Českoskalická a dále záměr výstavby ko-
munitního domu seniorů, příp. nájemních 
bytů, na pozemku parc. č. 1889/1 v ulici 
Na Výsluní a uložila odboru investic a roz-
voje města zadat projektovou dokumenta-
ci na záměr výstavby těchto bytů na po-
zemcích parc. č. 1220/8 a 1889/1. 9-0-0

 RM schválila dohodu o ukončení nájem-
ní smlouvy na pronájem nebytových pro-
stor v budově polikliniky s MUDr. Jiřím 
Třískou, ke dni 31. 12. 2018. 9-0-0

 RM schválila smlouvu o zřízení věcného 
břemene – služebnosti se společností ČEZ 
Distribuce, a.s. Kabelové vedení nízkého 
napětí je umístěno pod povrchem pozem-
kové parcely č. 524 v příměstské části Lipí 
u Náchoda o celkové délce 39 m. Smlouva 
se uzavírá na dobu neurčitou.  9-0-0

 RM schválila smlouvu o zřízení věcné-
ho břemene – služebnosti se společností 
ČEZ Distribuce, a.s. Kabelové vedení níz-
kého napětí je umístěno pod povrchem 
pozemkové parcely č. 2046/1, č. 2046/4 
a č. 2046/26 v katastrálním území Náchod 
o celkové délce 9 m. Smlouva se uzavírá 
na dobu neurčitou. 9-0-0

 RM schválila smlouvu o zřízení věcného 
břemene – služebnosti se společností ČEZ 
Distribuce, a.s. Kabelové vedení nízkého 
napětí je umístěno pod povrchem pozem-
kové parcely č. 264/2 a č. 545 v k. ú. Lipí 
u Náchoda o celkové délce 12 m. Smlouva 
se uzavírá na dobu neurčitou.  9-0-0 

 RM schválila smlouvu o zřízení věcné-
ho břemene se společností N_SYS s.r.o. 
Optický kabel včetně chráničky je ulo-
žen pod povrchem pozemkové parcely  
č. 760/1, č. 760/6, č. 763/2, č. 764/2,  
č. 778/1, č. 786/1, č. 786/27, č. 786/33,  
č. 786/41, č. 786/42, č. 796/18, č. 1118/1, 
č. 1125/1, č. 1134/1, č. 1134/9, č. 1135/2, 
č. 1142/1, č. 1149/1, č. 1150/4, č. 1152/2, 
č. 1992, č. 1993/5, č. 1993/6, č. 1993/7,  
č. 1993/8, č. 1993/9, č. 1993/10, č. 1993/11, 
č. 2239, č. 2269 a č. 2277 v ulici Pražské 
v celkové délce 1229 m. Smlouva se uza-
vírá na dobu neurčitou. 9-0-0

 RM schválila smlouvu o smlouvě budou-
cí o zřízení věcného břemene-služebnosti 
s organizací Ředitelství silnic a dálnic ČR, 
státní organizace, za účelem umístění vo-
dovodní přípojky pod povrchem pozem-
kové parcely č. 1962/18 v katastrálním 
území Náchod, v rámci stavby „Náchod 
– vodovodní přípojka pro čp. 320“ v před-

pokládané délce cca 2,4 m.  9-0-0
 RM schválila zveřejnění záměru vý-

půjčky ledové plochy na Zimním stadionu 
v Náchodě za účelem provozování spor-
tovní činnosti. 9-0-0

 RM schválila zveřejnění záměru pro-
nájmu části pozemkové parcely č. 952/1 
o výměře 25 m2 v ulici Zborovská v Ná-
chodě, za účelem parkování motorových 
vozidel do vybudování sjezdu na dobu 
jednoho roku, tj. do 31. 12. 2019. 9-0-0

 RM schválila Dohodu o ukončení ná-
jemní smlouvy s příspěvkovou organiza-
cí Muzeum Náchodska ke dni 31. 12. 2018 
a zveřejnění záměru výpůjčky nebyto-
vých prostorů v budově čp. 247 v Tyršo-
vě ulici v Náchodě, a to místnosti č. 103 
– výstavní síň o výměře 115,55 m2, míst-
nosti č. 104 – kancelář o výměře 17,98 m2 
a místnosti č. 105 – sociální zařízení o vý-
měře 3,04 m2, které budou využity pro 
výstavní, kulturní a vzdělávací činnost  
od 1. 1. 2019. 9-0-0

 RM zrušila usnesení ze dne 21. 3. 2016 
v části týkající se Směrnice o stanove-
ní ceny za zřízení věcného břemene 
na pozemcích města s platností ode dne  
1. 4. 2016. Směrnice se ruší ke dni 31. 12. 
2018. RM v této souvislosti schválila no-
vou Směrnici o stanovení ceny za zříze-
ní věcného břemene na pozemcích města 
s platností a účinností od 1. 1. 2019, jejíž 
kompletní znění najdete na www.mestona-
chod.cz. 9-0-0

 RM revokovala své usnesení ze dne 
12. 11. 2018 a souhlasila se záborem ve-
řejného prostranství o velikosti cca  
10 m2 za účelem vystavení zboží a pro-
dejního zařízení před prodejnou na adre-
se Kamenice před čp. 145, za cenu ve výši  
40 Kč/m2/den, tj. 400 Kč/den. 8-1-0
Byty SUN – kupní smlouvy 9-0-0

 RM schválila harmonogram postupu 
prací v souvislosti s převodem bytů SUN 
do osobního vlastnictví a pověřila kan-
celář JUDr. Svobody přípravou a realizací 
převodu bytů na sídlišti SUN (v domech 
čp. 265, 266, 267, 268 a 269) na nové vlast-
níky v souladu s uzavřenými Smlouvami 
o smlouvách budoucích kupních.  
Socha Vítězslava 
– darovací smlouva 8-0-0

 RM schválila znění darovací smlouvy, 
na jejímž základě akademický sochař Ar-
nold Bartůněk bezúplatně daruje sochu 
Vítězslava zhotovenou ze supíkovského 
mramoru včetně podstavce, autorem oce-
něnou na 250.000 Kč. Socha je umístěna 
před GVUN na náchodském zámku.
Schválení žádostí o dotaci pro městské 
informační centrum 8-0-0

 RM souhlasila s předložením dvou žá-
dostí o dotaci do programu Podpora čin-
nosti turistických informačních center 
vyhlášeného Královéhradeckým krajem.

 RM souhlasila se záměrem zahrnout 
částku ve výši 211.040 Kč vč. DPH do roz-
počtového opatření v roce 2018.

Oznámení o termínu zápisu do náchod-
ských základních škol 9-0-0

 RM vzala na vědomí informaci o termí-
nu zápisu dětí do náchodských základních 
škol, který se uskuteční ve dnech 4. a 5. 
dubna 2019. 
Minerálkovod Běloves v Náchodě 
– dodatek č. 1 9-0-0

 RM schválila uzavření dodatku č. 1 
v předloženém znění ke smlouvě o dílo 
na akci „Minerálkovod Běloves v Nácho-
dě“, se zhotovitelem Alprim CZ s.r.o. Vel-
ké Poříčí.

 RM schválila postup spočívající v pře-
vzetí díla „Minerálkovod Běloves v Ná-
chodě“, které nebude zcela hotové bez 
uplatnění sankcí, v souladu s předlože-
nou zprávou a to z důvodu nedokončení 
objektů a technologií, které nejsou sou-
částí díla.
Pracovní skupina pro regeneraci měst-
ské památkové zóny (MPZ) Náchod – 
nové složení 9-0-0

 RM vzala na vědomí nové složení Pra-
covní skupiny pro regeneraci MPZ Ná-
chod: Město Náchod – Ing. Pavla Mar-
šíková, místostarostka – předsedkyně 
pracovní skupiny
KÚ KHK – PaedDr. Tamara Baudišová, od-
borná referentka památkové péče
NPÚ ÚOP Josefov – Mgr. Petra Machová, 
odborný pracovník
Muzeum Náchodska, p.o. KHK – PhDr. Si-
xtus Bolom-Kotari, Ph.D., ředitel
Státní okresní archiv Náchod – Mgr. Jan 
Čížek, archivář
MěÚ Náchod – Ing. Andrea Lipovská, ve-
doucí odboru výstavby a územního plá-
nování
MěÚ Náchod – Jana Nývltová, odborný 
pracovník územního plánování
MěÚ Náchod – Bc. Vendula Hamplová, od-
borný pracovník památkové péče
Město Náchod – Bohuslav Voborník, ve-
doucí odboru investic a rozvoje města
Město Náchod – Eva Zákravská, odborný 
pracovník investic
Aqua Mineralis Glacensis – Nové zadáva-
cí řízení na dodavatele stavebních prací  
 9-0-0

 RM souhlasila s uzavřením objednávky 
na zajištění zadávacího řízení na veřejnou 
zakázku na stavební práce na akci „MALÉ 
LÁZNĚ-BĚLOVES“ v rámci dokončení pro-
jektu „Aqua Mineralis Glacensis“ se spo-
lečností Regional Development Agency 
ve výši 50.820 Kč.

TELEGRAFICKY:
 RM vzala na vědomí informace z jed-

nání pracovní skupiny Tělovýchovné ko-
mise Rady města Náchoda ze dne 29. 10. 
2018 a uložila předložit přehled sportov-
ních klubů a přidělených dotací za obdo-
bí 2016–2018. 9-0-0

 RM souhlasila se zasláním investiční-
ho příspěvku a s čerpáním fondu investic 
ve výši 84.488 Kč na zakoupení sklopného 
kotlíku pro ZŠ Komenského. 8-0-1
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V zimních měsících probíhají v kaž-
dém informačním centru přípravy na no-
vou turistickou sezonu – ani u nás tomu 
není jinak. Na začátku roku bude k dis-
pozici kalendář akcí na celý rok 2019 
s přehledem kulturních, společenských 
a sportovních akcí, které se budou ko-
nat v Náchodě. Připravujeme nové infor-
mační a propagační materiály, jako napří-
klad všeobecného průvodce po Náchodě 
s informacemi o historii, přehledem pa-
mátek, kulturních akcí. Dále připravuje-
me brožuru o významných osobnostech 
spjatých s Náchodem. Aktualizace se do-
čká i leták toulek po okolí Náchoda, jenž 
zahrnuje několik tipů na celodenní výle-
ty. Tyto materiály budou k dispozici v prů-
běhu roku.

I v letošním roce budeme prezentovat 
město Náchod na veletrzích cestovního 
ruchu. Máme v plánu se zúčastnit násle-
dujících veletrhů:

 19.–20. 1. 2019 GO a REGIONTOUR 2019, 
Brno, ve spolupráci s destinační společ-
ností Branka, o. p. s.

 23.–24. 2. 2019 Holiday World 2019, Pra-
ha, ve spolupráci s destinační společností 
Branka, o. p. s.

 1.–3. 3. 2019 Dovolená a region, lázeň-
ství 2019, Ostrava

 8.–9. 3. 2019 INFOTOUR a cykloturisti-
ka, 

 Hradec Králové 26.–28. 4. 2019 Jihočes-
ký veletrh cestovního ruchu Travelfest, 
České Budějovice

Přípravy na novou 
turistickou sezónu 
2019

 RM schválila navýšení rozpočtu pro pří-
spěvkovou organizaci ZŠ T. G. Masaryka 
Náchod, v celkové výši 47.600 Kč a záro-
veň schválila úpravu mzdového limitu pro 
rok 2018 na celkovou výši 1.638.800 Kč.  
 9-0-0

 RM vzala na vědomí znění Plánu rozvoje 
sportu pro město Náchod zpracovaný pa-
nem Mgr. Jakubem Popelkou, Ph.D. a do-
poručila zastupitelstvu města Plán rozvo-
je sportu pro město Náchod schválit.  
 9-0-0

 RM schválila přestěhování terénních 
pracovníků na adresu Pražská 1759, Ná-
chod, místnost č. 242 která je ve vlastnic-
tví města Náchoda a spravuje ji společ-
nost Správa budov Náchod s.r.o., k 15. 11. 
2018. 9-0-0

 RM schválila převzetí záštity starostou 
města Náchoda nad akcí na podporu osvě-
ty problematiky autismu Putování 2019, 
kterou pořádá Adventor o.s. a nabídnutí 
bezplatného pronájmu pro konání bese-
dy dne 5. 4. 2019.  9-0-0

 RM souhlasila s cenovou nabídkou a vy-
stavením objednávky na akci „Provedení 
hydrogeologických prací v prostoru rozší-
ření pohřebiště v Náchodě“ firmě HYDRO-
TECH SG, spol.s r.o. 9-0-0

 RM vzala na vědomí zprávu o stavu 
stavby Malých lázní Běloves. 9-0-0

 RM schválila uzavření objednávky 
na provedení projektové dokumentace 
„Parkoviště ulice Bílkova Náchod“.  9-0-0

 RM vzala na vědomí stav realizace Více-
účelového hřiště Hamra. 9-0-0

Rada města 30. listopadu 2018
Jednání rady města se zúčastnilo všech de-
vět radních.
Majetkoprávní úkony obce 9-0-0

 RM schválila uzavření nájemní smlou-
vy se společností MUDr. Jiří Tříska s.r.o. 
Smlouva se týká pronájmu prostorů slou-
žících k podnikání ve druhém nadzem-
ním podlaží budovy polikliniky čp. 738 
v ulici Němcové v Náchodě, o celkové 
výměře 60,62 m2, které budou využity 
za účelem výkonu lékařské praxe. Smlou-
va se uzavírá na dobu určitou s účinností 
od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2023. 

Rada města 10. prosince 2018
Jednání rady města se zúčastnilo všech de-
vět radních.
„Dešťová kanalizace V Úvozu, Náchod“
– smlouva o poskytnutí dotace

 RM souhlasila s přijetím dotace na akci 
„Dešťová kanalizace V Úvozu, Náchod“ 
ve výši 3 mil. Kč z programu Dotace 
na individuální účel – jednorázové akce 
– 18RGI02 vyhlášeného Královéhradec-
kým krajem a schválila uzavření smlou-
vy o poskytnutí této dotace.
„Vybudování a úprava parkovacích 
ploch a zastávky BUS v Náchodě“ 
– smlouva o poskytnutí dotace

 RM souhlasila s přijetím dotace na akci 
„Vybudování a úprava parkovacích ploch 

a zastávky BUS v Náchodě“ ve výši 4,7 
mil. Kč z programu Dotace na individu-
ální účel – jednorázové akce – 18RGI02 
vyhlášeného Královéhradeckým krajem 
a schválila uzavření smlouvy o poskyt-
nutí této dotace.

Zastupitelstvo města 10. prosince 
Jednání zastupitelstva města se zúčastnilo 
25 zastupitelů, dva byli omluveni.

 ZM schválilo Střednědobý výhled roz-
počtu na období 2019–2023 dle návrhu.

 ZM schválilo Střednědobé výhledy roz-
počtu (rok 2020, 2021) za příspěvkové or-
ganizace města Náchoda a rozpočty pří-
spěvkových organizací pro rok 2019.

 ZM schválilo Rozpočet města Náchoda 
na rok 2019 členěný dle kapitol včetně pří-
loh a v souladu s odstavcem (5) § 4 zákona 
č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů ve znění pozdějších 
předpisů jako schodkový. Schodek je vy-
rovnán:
1. finančními prostředky z minulých let 
v objemu 38,003 mil. Kč
2. smluvně zabezpečeným krátkodobým re-
volvingovým úvěrem v objemu 30 mil. Kč 
3. smluvně zabezpečeným střednědo-
bým revolvingovým úvěrem přecházejí-
cím z roku 2018 v objemu 28,682 mil. Kč
4.  smluvně zabezpečeným střednědobým 
úvěrem 2019/2020 v objemu 68,8 mil. Kč.

 ZM schválilo Smlouvu o střednědobém 
revolvingovém úvěru registrační číslo 
99022041591 a pověřilo starostu města 
jejím podpisem.

 ZM schválilo převody a nabytí ne-
movitého majetku obce č. : 9722/2018, 
9725/2018, 9380/2018, 11237/2018, 
11951/2018, 3868/2018, 13653/2018, 3767, 
1719/2018, 5707/2018, 13834/2018.

 ZM schválilo Plán rozvoje sportu pro 
město Náchod zpracovaný Mgr. Jakubem 
Popelkou, Ph.D. 

 ZM schválilo Program regenerace MPZ 
Náchod na období 2019–2022.

 ZM schválilo Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 
SMF/1/2018 o plnění závazku veřejné služ-
by obecného hospodářského zájmu.

  ZM schválilo dodatky ke smlouvám, do-
datky ke smlouvám o plnění závazku ve-
řejné služby obecného hospodářského zá-
jmu a dodatky ke smlouvám o poskytnutí 
dotace z rozpočtu města Náchoda.

 ZM schválilo smlouvy o poskytnutí do-
tace z rozpočtu města Náchoda – podpo-
ra de minimis.

 ZM schválilo vyřazení a fyzickou likvi-
daci dlouhodobého hmotného majetku 
v ceně nad 20.000 Kč/kus.

 ZM schválilo návrh na odvod nedočer-
paného příspěvku příspěvkových organi-
zací za rok 2018 do rozpočtu zřizovatele.

 ZM souhlasilo s tím, že se rozpočtová 
opatření v plné výši stávají součástí roz-
počtu města na běžný rozpočtový rok, 
pokud rada nerozhodne jinak. Provedená 
rozpočtová opatření mezi jednotlivými 
zasedáními zastupitelstva budou předlo-

žena v konkrétních částkách a dána za-
stupitelům na vědomí na nejbližším za-
stupitelstvu.

 ZM souhlasilo s tím, že rozpočtová opat-
ření na poskytnuté dotace ministerstev 
a krajského úřadu (v plné výši) se stávají 
součástí rozpočtu města na běžný rozpoč-
tový rok po písemném doručení, pokud 
rada města nerozhodne jinak. Na nejbliž-
ším zastupitelstvu města budou dána za-
stupitelům na vědomí.

 ZM prohlásilo, že v rozpočtu města Ná-
choda jsou zajištěny finanční prostředky 
pro realizaci projektu „Přeshraniční me-
zigenerační integrace“ ve výši 97.562 EUR 
a souhlasilo s přijetím dotace na realizaci 
projektu z programu INTERREG V-A.

 ZM pověřilo „určeným členem zastu-
pitelstva“ dle stavebního zákona pana 
Ing. Jana Čtvrtečku

 ZM stanovilo výši odměn za měsíc ne-
uvolněným členům zastupitelstva města 
za výkon funkce s účinností od 1. 1.2019 
a schválilo, že v případě souběhu výko-
nu více funkcí bude náležet neuvolněné-
mu členovi zastupitelstva města odměna 
za funkci, za kterou mu náleží nejvyšší 
odměna.
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Oblastní nemocnice Náchod a. s. získala pro svá oddělení do-
tace na nákup nových moderních přístrojů. Ty doplní či zcela 
nahradí ty stávající. Nové modernější přístroje získala náchod-
ská nemocnice pro svá oddělení, např. endoskopické, gyneko-
logicko–porodnické, interní, chirurgické, ortopedické, rehabi-
litační nebo ARO. Celkový objem investice činí cca 147 milionů 
korun a nemocnice díky dotaci z IROP zaplatí pouze zhruba  
22 milionů. Většina přístrojů již slouží pacientům. V příštím 
roce se dočká také magnetické rezonance, kterou zaplatí Krá-
lovéhradecký kraj. 

V rámci Integrovaného regionálního operačního programu 
(IROP) vyhlášeného Ministerstvem pro místní rozvoj požádala 
v průběhu roku 2017 ON Náchod a. s. o dotace na pořízení nových 

Náchodská nemocnice 
modernizuje díky dotacím 
přístrojové vybavení

přístrojů, které si vyžádala jednotlivá oddělení nemocnic spadají-
cích pod ON Náchod a. s. „Žádosti, ve kterých jsme uspěli, byly roz-
děleny na čtyři oblasti – pořízení ultrazvukových, rentgenových, 
endoskopických a rehabilitačních přístrojů a zařízení. Po schvá-
lení dotací jsme postupně vypsali výběrová řízení na dodavate-
le a přístroje jsou průběžně dodávány na daná oddělení,“ uvádí 
k postupu technický náměstek ON Náchod a. s. Miroslav Bůžek. 

Nové ultrazvuky za 23 milionů tak již může používat napří-
klad endoskopie, gynekologie, interna nebo broumovská nemoc-
nice. RDG oddělení získalo tři takové přístroje. Zcela nově je za  
18,3 milionů také vybavena rehabilitace, která získala například 
nové motodlahy, robotické a senzomotorické rehabilitační sys-
témy, antigravitační trenažér chůze, terapeutický laser, přístroj 
pro elektroléčbu, vanu a lázně a další vybavení, které nyní slou-
ží v nově vybudovaných ambulantních prostorách. „Vysoutěžena 
je také většina přístrojů pro endoskopii, na jejichž dodání nyní 
čekáme. Jde například o laparoskopické sestavy, lasery, endosko-
pickou věž, videokolonoskop a videogastroskop pro gastroentero-
logii či artroskopickou sestavu pro ortopedii. Celkem za zhruba  
63,3 milionů korun,“ doplňuje Miroslav Bůžek. Vysoutěženy jsou 
také rentgenové přístroje za 42,5 milionů, jako jsou např. stacio-
nární i mobilní skiagrafický rentgen a C–rameno. 

„Nemocnice chce samozřejmě svým pacientům nabídnout kva-
litní služby, moderní způsoby vyšetření i výkony prováděné za po-
moci nejmodernějších přístrojů. Proto jsme ve spolupráci s primáři 
vytipovali technologie, které jsou na oddělení potřebné či žádoucí. 
Jsem ráda, že se dotace podařilo ve značné míře získat a nemocni-
ce tak může investovat více prostředků, než by si mohla ze svého 
rozpočtu nyní dovolit. I přesto, že se nám pomalu daří nemocni-
ci ekonomicky stabilizovat a její zadlužení jsme zhruba z polovi-
ny eliminovali, rozhodně bychom si nemohli dovolit investovat 
za této situace v takové výši. Věřím, že se bude našim lékařům 
i zdravotníkům s novou technikou lépe pracovat a do budoucna 
pořídíme i další technologie,“ komentuje projekt Ing. Ivana Urešo-
vá MBA, předsedkyně představenstva ON Náchod a. s. 

Modernizace přístrojového vybavení náchodské nemocnice ale 
pokračuje i mimo evropské dotace. V příštím roce se dočká mag-
netické rezonance, která v Náchodě dosud chyběla a kterou bude 
financovat Královéhradecký kraj. „V současné době probíhá hod-
nocení nabídek veřejné zakázky za zhruba 35 milionů korun. Pro 
umístění přístroje na radiodiagnostickém oddělení budou potřeba 
i drobné stavební úpravy v pavilonu D, které jsou její součástí. Vě-
řím, že se na jaře začne s úpravami a pacienti budou již brzy moci 
využívat tohoto typu vyšetření i v Náchodě,“ doplňuje informa-
ci náměstek hejtmana pro oblast zdravotnictví Ing. Aleš Cabicar. 

Pro nemocnici v Rychnově nad Kněžnou byla podána na IROP 
samostatná žádost na nákup přístrojového vybavení do plánova-
né nové výstavby urgentního příjmu v hodnotě cca 31,7 mil. Kč. 
V tomto případě ale dotace získána bohužel nebyla. 

Kontakt pro komunikaci s médii: Ing. Magdaléna Doležalová, 
PR manažerka, T: +420 607 023 982 E:  dolezalova@zhkhk.cz

       
 KRONIKA narození a svatby

V listopadu 2018 se narodilo
7 náchodských občánků

V listopadu 2018 byli oddáni:
 9. 11.  Jakub Linhart, Náchod
          Michaela Dudáčková, Náchod
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Závěr roku je většinou obdobím, kdy se bilancuje nad končí-
cím rokem a přijímají se předsevzetí do roku nového. V letošním 
roce jednotka SDH Běloves vyjela k 14 požárům (stav k 10. 12. 
2018). V hasičské zbrojnici se podařilo během prosince zrekon-
struovat za pomoci města Náchoda kuchyň, která bude k dispo-
zici jednak příslušníkům JSDH, jednak mladým hasičům. Bohužel 
jsme se letos museli rozloučit se starou hasičskou zbrojnicí, jež 
se nacházela hned vedle domu čp. 56. Hasičům sloužila od roku 
1892. Úspěchy v letošním roce slavil kolektiv mladých hasičů, 
který má v současné době 28 mladých hasičů v kategoriích mlad-
ší, starší a dorost. Pod vedením svých vedoucích se podařilo 7. 4. 
na Rožnovském poháru vybojovat v kategorii dorost jednotlivců  
1. místo Jakubu Hejzlarovi. O týden později v Nahořanech po-
mohl Jakub Hejzlar ke zlatému místu dorostenecké hlídce z Čes-
ké Metuje. Dne 21. dubna se uskutečnila domácí soutěž Memori-
ál Jirky Beka v disciplínách CTIF, kde se naše družstvo mladších 
umístilo na 2. místě. V závěru června se mladí hasiči zúčastni-
li soutěže Bezděkovské šedesátky v běhu na 60 m s překážka-
mi. V kategorii dorost se umístili David Hoffman na 1. místě 
a Jakub Hejzlar na 3. místě. Velká radost přišla v polovině srp-
na i z Německa, kde Patrik Kligl, odchovanec SDH Běloves, od-
jel s týmem reprezentace mužů na mezinárodní závod v hasič-

ském sportu Euregio Cup 2018 do německého města Zeulenroda. 
V běhu na 100 metrů s překážkami byl třetím nejrychlejším. Je 
vidět, že talent získal od svého otce Milana Kligla, který v říjnu 
obdržel ocenění starosty Náchoda za práci s mládeží v okrese Ná-
chod a díky němu a jeho synovi Patrikovi se Běloveský kilo stalo 
v roce 2017 součástí prestižního seriálu Východočeských stovek. 
Největší letošní událostí se pak staly oslavy 135 let od založení 
sboru, které se odehrály 1. září u běloveské hasičské zbrojnice. 

Richard Švanda, kronikář sboru

Okénko ze života SDH Běloves

Pomalu se stává tradicí, že se v čase předvánočním scházíme 
s obyvateli Harmonie, abychom se společně naladili na nadchá-
zející svátky. Vánoční čas je časem klidu a pohody, patří k němu 
i milá společnost. Není to jen cukroví a stromeček, co dělají Vá-
noce tak magickými. Jsou to především dekorace, které navodí 
tu pravou sváteční náladu. Pustili jsme se do vánočního tvoře-
ní. Tentokrát se vyráběli vskutku krásní andělíčci. Sešli jsme se 
5. prosince opět ve společenské místnosti na Harmonii I. Každý 
si vyrobil z různobarevných mašlí hned několik andělíčků, jimiž 
chtěl obdarovat své blízké nebo si zútulnit svůj domov vlastno-
ručně vyrobenou vánoční dekorací. Tento kouzelný čas podtrhla 
i vůně napečeného cukroví, které pro obyvatele připravily pra-
covnice Pečovatelské služby. Nechyběly ani vánoční koledy a po-
pěvky, které nás provází v klidném adventním čase. Myslím, že 
tvořivé odpoledne na Harmonii pohladilo po duši nejen naše se-
niory, ale i zaměstnance Pečovatelské služby. Měli jsme jedineč-
nou možnost si popovídat, a tak se navzájem i více poznat, což 
k adventnímu času neodmyslitelně patří.

Za kolektiv zaměstnanců PS Mgr. Petra Šafářová

Andělé na Harmonii

Ve čtvrtek 13. 12. 2018 slavnostně otevřeli zástupci města 
místostarostové Jan Čtvrtečka, Pavla Maršíková a František Ma-
jer nově vybudovanou lávku přes železniční trať v Náchodě Sta-
rém Městě.  Tato významná investiční akce, kterou novostavbu 
ocelové lávky přes železniční trať bezesporu je, řeší ulice Ko-
menského, ulicí Na Letné směrem na Klínek.

Součástí stavby bylo vybudování nových chodníků na před-
mostí a nové vedení veřejného osvětlení se svítidly LED. Ne-
chybí odvodnění konstrukce lávky ukončené ve vsakovací 
jímce, chodníky na předmostí jsou provedeny z drenážní vsa-
kovací betonové dlažby.  Zhotovitel stavby za téměř 4 mil. Kč 
(3.956.000Kč včetně DPH), která byla zahájena v červenci letoš-
ního roku je firma MADOS MT s.r.o., Kostelec nad Orlicí. Pro-
jektantem lávky byla firma MDS PROJEKT s.r.o., Vysoké Mýto.

K financování významně přispěla i dotace ve výši 1,2 mil. 
Kč, kterou město Náchoda čerpalo prostřednictvím MAS Sto-
lové hory.

Nová lávka propojuje 
Letnou a Klínek
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Lednová výročí
1. ledna se nám narodil nový rok, už de-
vatenáctý v novém tisíciletí.
3. ledna 1934 se narodil Jan Schmidt, fi l-
mový režisér, tvůrce řady fi lmů „české 
vlny“ v šedesátých letech, jehož si při-
zval ke spolupráci na Amadeovi i Miloš 
Forman. Narodil se sice v Praze, ale stu-
doval na zdejším gymnáziu (maturoval 
v roce 1951) a k Náchodu má trvalý vztah. 
4. ledna 1859 se narodil spisovatel Karel 
Václav Rais. K napsání románu Zapadlí 
vlastenci ho přivedlo seznámení s osu-
dem Věnceslava Metelky, učitele a hous-
laře z Pasek nad Jizerou, „patrona“ zdej-
ší houslařské soutěže. Ten se v Náchodě 
učil řemeslu, a tak se Náchod stal dějiš-
těm i části Raisova románu.
6. ledna 1939 zemřel náchodský fotograf 
Petr Pavel Kolínský. Jeho odkaz připomí-
ná soustavně i zdejší fotoklub.
7. ledna 1944 zahynul v koncentračním 
táboře Buchenwald profesor náchodské-
ho gymnázia, tělocvikář Jaroslav Remeš. 
8. ledna 1939 sehráli náchodští ochotníci 
Jiráskovu vlasteneckou hru Pan Johanes.
kterou se snažili povzbudit národní sebe-
vědomí v době, kdy převládala u mnoha 
lidí skepse. 
14. ledna 1949 zemřel historik Bedřich 
Profeld. Na náchodském gymnáziu začal 
učit v roce 1907 (do r. 1936), od roku 1910 
byl městským archivářem, záhy i okres-
ním konzervátorem. Zabýval se regionál-
ní historií, hojně publikoval v regionál-
ním i odborném tisku. Nejznámější je asi 
jeho práce o P. Josefu Regnerovi z roku 
1925.
14. ledna 1949 se narodil emeritní ředitel 
zdejšího muzea PhDr. Václav Sádlo. 
16. ledna 1969 se upálil na protest pro-
ti začínající „normalizaci“ a 19. ledna ze-
mřel student Jan Palach. Jeho pohřbu, 
který byl smutnou národní manifestací, 
se zúčastnilo i několik náchodských stu-
dentů.
17. ledna 1969 zemřel významný zdejší 
knihovník a také spisovatel Václav Fry-
ček. Jeho osobnost zhodnotila publikace, 
vydaná zdejší knihovnou v roce 1998.
18. ledna 1409 vydal král Václav IV. De-
kret kutnohorský, jímž změnil na univer-
zitě založené jeho otcem Karlem poměr 
hlasů ve prospěch Čechů a zajistil jim tak 
na univerzitě rozhodování.
18. ledna 1974 zemřel náchodský knihku-
pec, ale i významný fotograf Otto Raiman. 
21. ledna 1904 byla slavnostně otevřena 
budova náchodské radnice.
22. ledna 1929 se narodil hudební sklada-
tel Petr Eben. Jako klavírista koncertoval 
i u nás v Beránku.
24. ledna 1889 se narodila manželka Josefa 
Čapka, Jarmila Čapková (roz. Pospíšilová).
24. ledna 1934 se v Náchodě narodil popu-
lární loutkoherec František Křesťan.

AF

Kniha roku 2018
V roce právě uplynulém vyšlo znač-

né množství knih se vztahem k Nácho-
du i širšímu regionu Náchodska. A jsou 
mezi nimi knihy vskutku významné. Měl-
-li bych z nich vybrat tu nejzáslužnější, 
zvolil bych objemnou knihu Věry Vlčko-
vé a Jana Čížka Nevrátili se – mrtvi jsou 
s podtitulem Pomníky a pamětní desky obě-
tem první světové války v okrese Náchod. 
Práce na knize trvala několik let, plných 
práce – vyhledávání a zdokumentování 
všech pomníků a pamětních desek v ob-
cích okresu, jejich fotodokumentace i sle-
dování jejich osudů, které zejména v dříve 
německých oblastech byly velmi kompli-
kované. A dohledávání v kronikách obcí 
i kronikách školních, kde byla zjišťová-
na další důležitá fakta. Z knihy si uvědo-
míme, co bohužel dávno zapomenutých 
mužů se z oné války nevrátilo. V někte-

rých obcích dnes snad ani není tolik muž-
ských obyvatel, co jich odtamtud před 
sto lety padlo. – A nabízí se srovnání. Byl 
jsem kdysi na několika německých hřbi-
tovech, kde byly připomenuty oběti první 
a vedle i druhé světové války. V té druhé 
byl padlých zhruba trojnásobek. Uvědo-
mil jsem si, že u nás – díky jistě nedůstoj-
né kapitulaci na podzim 1938 – zůstaly ty 
tisíce mladých mužů, kteří by pravděpo-
dobně padli, naživu. Je lepší zůstat živý, 
než mít jméno na pomníku?

 Kniha na více než sedmi stech strán-
kách přináší množství informací, nad ni-
miž je vhodné se zamýšlet v hlubších sou-
vislostech. Bohatá fotodokumentace z ní 
činí knihu vskutku pozoruhodnou. Vyda-
lo ji pečlivě červenokostelecké nakladatel-
ství Pavla Mervarta.

Aleš Fetters 

 čtvrtek 3. 1. od 14 hod. „Felix Holz-
man“ zábavný pořad z archivu;

 čtvrtek 10. 1. od 14 hod. „Zlaté šlágry 
od A do Z“ – písničky našeho mládí,
 které si pamatujete v podání orchestru 
Karla Vlacha aj.;

 čtvrtek 17. 1. od 14 hod. „Vzpomínky 
na události v 50. letech na Náchodsku“ 
 beseda s Josefem Vítem;

 čtvrtek 24. 1. od 14 hod. „Turecko 
– krása orientu“ – fi lm nám promítne 
a bude vyprávět o své cestě p. Zdeněk Ný-
vlt;

 čtvrtek 31. 1. od 14 hod. „ Krajinou do-
mova“ – Krasové pozoruhodnosti, Laby-
rinty. Srdce Čech – fi lm pro nás připravil 
p. Otto Mach.
Na naše programy zveme všechny zájem-
ce starší generace, i když nejsou členy or-
ganizace.
Na vaše návštěvy se těší členové výboru 
SČR, MO Náchod.
Účastníci zimního wellness pobytu v Se-
zimově Ústí, přijďte uhradit doplatek 
do 14. ledna v klubovně Harmonie 2 vždy 
v pondělí nebo čtvrtek od 15.30 do 16 hod. 
u A. Polákové.
Zálohy na květnový wellness pobyt v Pieš-
ťanech ve výši 1000 Kč se budou v klubov-
ně Harmonie 2 vybírat od 17. do 31. ledna. 
Informace na tel. 775 242 562, A. Poláko-
vá. Zájemci o zimní sportovní hry seni-
orů, které budou 14. února v Nové Pace, 
přihlaste se do 10. ledna v klubovně Har-
monie 2.
Členům naší organizace SČR připomí-
náme zaplacení členských příspěvků na 
r. 2019 v průběhu ledna a února v klubov-
ně Harmonie 2 (vždy po programu), kde 
také zájemci o rekreace v tuzemsku nebo 
v zahraničí obdrží podrobné informace.

Senior klub 
„Harmonie 2“

   

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NÁCHOD 

BĚLOVES  
  

 VÁS ZVE NA  

 

  

  
  
 
 

 

 

16. ledna 2019  

                      Od 8:00 hod. 

                      Do 16:00 hod. 

Jak se máme v Bělovsi?
“Prosím vás, mějte se rádi!”
K tomu vyzvaly děti na závěr vánoč-

ní besídky své rodiče ve tmě chodby naší 
školy se svíčkou v ruce a nejedno dospě-
lé oko zaslzelo dojetím. Dojemné a hezké 
byly i vánoční písně a vystoupení druhá-
ků. Prvňáčci v podobě Eskymáků se svo-
jí abecedou a koulováním zase spíš poba-
vili. 

Ale je pryč tento předvánoční čas, ve 
kterém si někteří naši žáci stihli užít i tý-
denní lyžování v Olešnici a čeká nás zase 
pilná práce v novém roce. Zveme tímto 
všechny rodiče a především rodiče před-
školáků a je samé na tyto akce:

Žáci a učitelé ze ZŠ 1. máje

ZŠ BĚLOVES
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Historické průmyslové stavby 
1. Textilní firma I. D. Pick, poté S. Katzau, Babí

V letošním roce zaměříme svoji pozornost na historické stav-
by průmyslového charakteru v obvodu města Náchoda. Někte-
ré z nich si díky zajímavým osudům i architektuře zaslouží naší 
pozornost, ačkoliv již často neplní svůj původní účel nebo me-
zitím zanikly.

 Jedna z nejstarších továren na území dnešního města Nácho-
da byla zřízena na lukách při řece Metuji v dolní části obce Babí 
a původně částečně i v Malém Poříčí, u okresní silnice do Brou-
mova. Náchodský podnikatel Izák (Isaac) Daniel Pick (1824–1904) 
k datu 23. 9. 1864 koupil pozemky od místních vlastníků z Babí 
čp. 9 a 10 a z Malého Poříčí čp. 1 a vzápětí tu postavil mechanic-
kou přádelnu lnu. Stavba z let 1864–1865 obdržela čp. 35 v obci 
Babí. Byla to rozsáhlá dvoupatrová budova se sedlovou střechou 
opatřenou věžičkou se zvonkem. Fasády byly zdobeny lizénový-
mi rámci, štíty navíc ozdobným vlysem. K hlavní budově smě-
rem k řece přiléhal trakt s kotelnou a strojovnou, kde byly umís-
těny parní stroje k pohonu strojního vybavení a dopřádacích 
strojů. Areál doplňoval velký dvoupatrový sklad. Původní počet 
4000 vřeten z r. 1866 se zvýšil v r. 1868 až na 8500. Pracovalo 
zde přes 700 dělníků 11 hodin denně s přestávkou na oběd. Ov-
šem již r. 1867 vázla na továrních budovách hypotéka Anglo-ra-
kouské banky ve výši 500 tisíc zlatých rakouské měny a koncem  
r. 1869 ohlásil I. D. Pick úpadek a s rodinou opustil Náchod. Cel-
ková výše dluhů dosáhla 2 a půl milionu zlatých. Většinu lnu od-
vezli z továrny věřitelé a nepatrné zásoby stačily pouze do Vá-
noc, kdy výroba definitivně skončila. K výplatě dohodnutého 
odbytného ve výši měsíční mzdy došlo až poté, co si dělnictvo 
pro zbytek přišlo houfně na náchodskou radnici. Konkurs byl 
z obchodního rejstříku při Krajském soudu v Hradci Králové vy-
mazán až 21. března 1871 a firma I. D. Picka byla zrušena. 

Z její konkursní podstaty byla krajským soudem zřízena stát-
ní (c. k.) privilegovaná Náchodská přádelna lnu, akciová společ-
nost, která se zároveň stala novým vlastníkem dotčených nemo-
vitostí. Mezitím vídeňský podnikatel Simon Katzau (1809–1873) 
zde údajně obnovoval tovární budovy pro další provoz. Ovšem 
k datu 26. 7. 1879 byly výše uvedené nemovitosti prodány v exe-
kučním řízení za odhadní cenu 157 tisíc zlatých. Novým vlastní-
kem se stala výše zmíněná Anglo-rakouská banka, která je obra-
tem, 9. 2. 1880, prodala nově zřízenému Konsorciu přádelen lnu 
v Krkonoších se sídlem v Trutnově za trhovou cenu 160 tisíc zla-
tých. Předmětem koupě se staly nemovitosti v ceně 100 000 zl. 
a technické vybavení továrny, tj. parní stroje a kotle, transmise 
a jiné, v ceně 60 000 zl. 

Od zmíněného trutnovského konsorcia zakoupili tovární ob-
jekt dne 11. 4. 1881 bratři JUDr. Felix Katzau (1848–1926), dvor-
ský a soudní advokát, a Richard Katzau (1849–1924), obchodník, 
oba bytem ve Vídni, jinak synové zemřelého Simona Katzau. 
Za získanou nemovitost zaplatili 90 000 a za aktuální strojní vy-
bavení 38 000, celkem 128 000 zlatých. Noví majitelé uvedli ob-
novenou továrnu pod názvem firmy S. Katzau Babí do provozu 
1. 7. 1881, ale již s novou náplní výroby – jako přádelnu bavlny. 
Oba bratři řídili podnik na dálku z Vídně prostřednictvím spří-

zněných osob, po jejich úmrtí přešlo vlastnictví na rodinné pří-
slušníky. Známými řediteli závodu na Babí byli veřejní společní-
ci firmy Erich a Hugo Mollerovi. K ubytování těchto osob sloužil 
dodnes stojící tzv. panský dům v jižní části areálu postavený 
ve stylu tudorské novogotiky se stupňovitými štíty s věžičkami 
na konzolách (viz kresba Jana Dobeše). 

Lidově se továrně přezdívalo „Kacav“ (viz přiložené foto asi  
z r. 1890). Postupnými přístavbami se značně rozšířila její plo-
cha. K novým provozním objektům patřila např. další kotel-
na pro 6 parních kotlů (1889), nová strojovna s parním strojem 
(1890), čekárna a jídelna pro dělníky (1891, čp. 36), prachová věž 
a truhlárna (1892), navijárna (1893), kterou projektoval stavitel 
Josef Martinek z Náchoda, stejně jako čistírnu příze (1894). Přá-
delna se značně rozšířila jednopatrovou přístavbou na severní 
straně v r. 1909, jejíž plány v secesním duchu vyhotovil vídeňský 
architekt Viktor Postelberg (1869–1920). Její kapacita tak dosáhla 
až 51 000 vřeten, což byl pětinásobek původního počtu. Posled-
ními většími investicemi byla stavba železniční vlečky do areá-
lu v r. 1929 a vlastní elektrárny r. 1941. 

Prosperující firma pamatovala i na své zaměstnance. Zakou-
pila nebo nechala pro ně postavit obytné domy, např. původní  
čp. 43 (dříve hostinec, poté tovární byty pro zaměstnance a ma-
teřská školka pro děti zaměstnanců), 60 (dělnické byty, od r. 1917 
zde zřízen poštovní úřad), blok domů zvaný Bosna (postaveno  
r. 1908), v areálu továrny byl na byty upraven bývalý sklad čp. 78 
(zvaný Magacín) a prostory nad konírnami (čp. 76). Nově vznik-
la vrátnice čp. 77 s bytem vrátného. Firma také nechala posta-
vit v l. 1930–1931 na kopci nad továrnou osm jednopatrových 
řadových rodinných domků podle projektu světového moderní-
ho architekta Adolfa Loose (1870–1933). Zřídila rovněž fotbalové 
hřiště a reagovala i na další dělnické požadavky. V tu dobu pra-
covalo v továrně kolem 400 osob.

Za druhé světové války byl podnik arizován a začátkem roku 
1943 výroba zastavena. V květnu 1943 zde po úpravách za téměř 
4 mil. říšských marek Němci zavedli válečnou výrobu pro firmu 
Deutsche Lufthansa, a. s., zaměřenou na opravy leteckých mo-
torů. Pracovalo zde 120 německých a 1800 českých dělníků, vět-
šinou totálně nasazených. Ve svahu nad závodem byla vybudo-
vána zkušebna opravených motorů (tzv. Brzdy) a přímo naproti 
továrním budovám ve skále hloubeny rozsáhlé úkryty se čtyř-
mi vchody, které nebyly nikdy dokončeny. Dodnes za továrními 
budovami stojí protiletecká hláska z betonových prefabrikátů. 

Po válce byla znovu postupně obnovena textilní výroba spa-
dající podle dekretu prezidenta republiky z 19. 5. 1945 pod ná-
rodní správu. Následně vyhláškou ministra průmyslu z 27. 12. 
1945 byla tato klíčová firma znárodněna a další vyhláškou ze  
7. 3. 1946 začleněna do komplexu Východočeských bavlnářských 
závodů (VBZ), n. p. Náchod, později přejmenovaného na Tep-
na Náchod, n. p. Úspěšná éra textilní výroby se zde uzavřela  
v r. 1991. Nyní v opravovaném areálu působí mj. firma Wimex  
s.r.o.                                              PhDr. Jaroslav Čáp – Mgr. Jan Čížek
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Městská policie Náchod

V sobotu 1. prosince v dopoledních ho-
dinách přijali strážníci Městské policie 
Náchod výzvu z aplikace Kissharp. Došlo 
k bezvědomí ženy v ulici Krámská v Ná-
chodě. Strážníci ihned vyrazili na místo, 
kde se již nacházela posádka ZZS Králové-
hradeckého kraje, která ženě poskytla ne-
přímou srdeční masáž. Resuscitace ženy 

Se začátkem nového roku přicháze-
jí opět každoroční povinnosti platit míst-
ní poplatky. Dobrou zprávou pro náchod-
ské občany je fakt, že poplatek za odpady 
se v roce 2019 nezvyšuje. Ti, co zaplatí do 
konce února 2019, výrazně ušetří. 

Obecně závazná vyhláška č. 5/2015 
o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních 
odpadů stanovuje základní sazbu místní-
ho poplatku za komunální odpad pro rok 
2019 na částku 650 Kč za osobu, tzn. ve 
stejné výši jako v loňském roce. Nezmě-
něn zůstává i systém slev. Ten, kdo zapla-
tí celý poplatek do 28. 2. 2019, získá slevu 
ve výši 200 Kč a může tak zaplatit stejně 
jako v letech předchozích – 450 Kč.

Při platbě ročního poplatku v obdo-
bí od 1. 3. do 31. 5. 2019 činí sleva 150 Kč 
z celkové roční sazby poplatku, a zaplatí-
te tedy 500 Kč. Do 30. 9. 2019, kdy je nut-
né poplatek uhradit nejpozději, platí zá-
kladní sazba 650 Kč, po tomto datu se již 
navyšuje o sankci ve výši 50 % (tj. o pří-
slušenství poplatku).

Jak poplatek uhradit? Bezhotovostním 
převodem na účet č. 19337551/0100 ve-
dený u Komerční banky, a. s., variabilní 
symbol – rodné číslo poplatníka, speci-

Strážníci Městské policie Náchod 
pomohli zachránit ženě život

Nové atraktivity pro Náchod v souvislosti 
se stoletým výročím vzniku republiky

Poplatek za odpady se ani v roce 2019 
v Náchodě nezvyšuje!

byla úspěšná po cca 13 minutách. Stráž-
níci na místě byli nápomocni záchraná-
řům – uklidňovali manžela nemocné ženy 
a následně pomohli transportovat ženu 
do sanitky. Na místo se dostavil i záchra-
nářský vrtulník „KRYŠTOF 6“, který ná-
sledně ženu transportoval do Fakultní ne-
mocnice v Hradci Králové.

fický symbol – číslo domu trvalého poby-
tu, složenkou nebo hotově na Městském 
úřadu v Náchodě na adrese Němcové 2020 
(vedle polikliniky) – v úterý a ve čtvrtek 
od 8.00 do 14.00 hodin, v pondělí a ve 
středu od 8.00 do 17.00 hodin, v pátek od 
8.00 do 11.00 hodin.

Nezapomeňte tedy zaplatit „poplatek 
za odpad“ včas – výrazně ušetříte!

Dále upozorňujeme občany, kteří bu-
dou chtít uplatnit svůj nárok na osvobo-
zení dle článku 6 OZV č. 5/2015, aby tak 
nezapomněli učinit nejpozději do 30. 9. 
2019 (doložením skutečností s aktuálním 
datem roku 2019). Pokud takto neučiní, 
nárok na osvobození jim zanikne (toto 
platí pro všechny druhy osvobození uve-
dené v OZV č. 5/2015).

Vánočním stromem na náměstí v Ná-
chodě pro letošní rok je smrk ztepilý. Měs-
to Náchod děkuje touto cestou paní He-
leně Žižkové, paní Jaromíře Lochmanové 
a paní Heleně Jelínkové, které pro účely 
vánoční výzdoby tento smrk darovaly. 
Velice děkujeme také paní Lucii Škodové, 
která přes svoji zahradu umožnila za ná-
ročných podmínek strom ze svého původ-
ního stanoviště odvést. 

Město Náchod má v letošním roce ješ-
tě jeden vánoční strom a to smrk pichla-
vý umístěný na nádraží. Tento strom vě-
novalo Stavební bytové družstvo Náchod, 
za což moc děkujeme.

Za správu městské zeleně 
děkuje Andrea Brandejsová

Vánoční stromy

Číslo projektu: 18RGI02–0200
Cíl projektu: V souvislosti se stoletým 

výročím vzniku republiky pořádalo Měs-
to Náchod několik akcí připomínajících 
tuto významnou dějinnou událost. V rám-
ci těchto slavnostních akcí byla odhalena 
bronzová busta T.G.M. 

Výstup projektu: Bronzová busta T.G.M. 
umístěna na budově náchodské radnice na 
Masarykově náměstí č. p. 40

Popis projektu: Projekt číslo 18RGI02–
0200 „Nové atraktivity pro Náchod v sou-
vislosti se stoletým výročím vzniku re-
publiky“ byl podpořen částkou 100 000 
Kč z dotačního fondu Královéhradeckého 

kraje. Tato investiční dotace byla určena 
na účel: výroba a instalace bronzové bus-
ty na budovu náchodské radnice na Ma-
sarykově náměstí č. p. 40. Touto akcí se 
město Náchod aktivně připojilo k oslavám 
100letého výročí vzniku republiky. Záro-
veň realizaci projektu vzdalo poctu prv-
nímu československému prezidentovi, vý-
znamné osobnosti celosvětového měřítka 
a nositeli demokratických myšlenek, který 
se svými činy nesmazatelně zapsal do mo-
derních dějin našeho státu, a který třikrát 
navštívil Náchod. I to bylo jedním z důvo-
dů umístění bronzové busty na budovu ná-
chodské radnice. 

 Přesně po roce od prvotního nápadu 
předsedy Spolku rodičů a přátel školy při 
Základní škole T. G. Masaryka v Nácho-
dě pana Petra Jiráska byla dnes za účas-
ti místostarostů města Jana Čtvrtečky, 
Pavly Maršíkové a Františka Majera slav-
nostně otevřena nově zrekonstruovaná 
učebna dílen. Na tomto projektu se velkou 
měrou podílela firma Atas elektromotory, 
a. s., Náchod, se kterou letos v únoru Měs-
to Náchod podepsalo Deklaraci o partner-
ství. Předseda představenstva firmy Atas 
ing. Otto Daněk uvolnil na vybavení učeb-
ny 20.000 Kč na vybavení, město Náchod 
poskytlo na její rekonstrukci 180 tis. Kč 
a firma Pronax – profesionální nářadí vě-
novala vybavené panely s nářadím a po-
skytla výhodně nákup vybavení do pra-
covních stolů. 

Žáci ZŠ TGM 
mohou využívat 
novou učebnu dílen
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Vánoční focení si ve čtvrtek 6. prosince doslova užili klien-
ti Domova pro seniory Marie v Náchodě. Ocitli se na pár minut 
v rukou profesionální kadeřnice a kosmetičky, aby se pak mohli 
v plné kráse vyfotit. Fotografie od profesionálního fotografa bu-
dou moci věnovat během nadcházejících vánočních svátků svým 
blízkým a udělat radost nejen sobě, ale i jim.

Nápad, s kterým přišla po vzoru úspěšného projektu v No-
vém Boru náchodská zastupitelka Petra Bašová, podpořil sta-
rosta města Jan Birke a Město Náchod. Ve spolupráci s ředitelem 
MěSSS Marie pak oslovili klienty penzionu pro seniory. O foto-
grafování byl opravdu velký zájem, a to nejen mezi ženami. Jak 
je z fotografií patrné, bylo z toho moc fajn odpoledne pro všech-
ny zúčastněné.

„Cítím velkou radost z akce jako takové a zároveň úctu a pokoru 
k moudrosti našich seniorů. Mají nám toho tolik co předat. Smyslem 
takových projektů je upozornit na důležitost lidí, na které by se ne-
mělo zapomínat,“ uvedla autorka nápadu Petra Bašová. 

Příjemnou atmosféru si užívali všichni a radost z průběhu 
akce měl i starosta města Jan Birke: „Chodím sem mezi senio-
ry často, ale dnešní vánoční focení mělo naprosto neodolatelný ná-
dech. Ta energie, krása, klid a pohoda, to je něco, proč to stálo za to. 
Mám moc rád kreativitu a nové nápady a tento, s kterým přišla před 
časem kolegyně zastupitelka, mě nadchl hned. A nebyl jsem sám. 
Když jsem mohl pozorovat při práci kadeřnici, vizážistku nebo fo-
tografa, jak si s našimi seniory celé odpoledne užívají tu neskuteč-
nou energii, která z nich vyzařovala, odcházel jsem víc než s dob-
rým pocitem. Pevně věřím, že výsledné fotografie potěší za pár dní 
i jejich blízké“.

Na společné fotografii (zleva): Jan Birke (starosta Náchoda), 
Petra Bašová (zastupitelka), Jana Ježková (kadeřnice), Šárka 

Čmelíková (vizážistka), Jaromír Vejrych (ředitel MěSSS Marie)

Náchodští senioři si užili vánoční focení

Stejně jako rok 2018 spěje ke konci i je-
den z česko-polských projektů s názvem 
„Naučná stezka evropským městem Ná-
chod - Kudowa-Zdrój“. Lídrem projektu je 
město Náchod, partnerem projektu město 
Kudowa-Zdrój. V rámci projektu se v prů-
běhu necelých tří let podařilo u obou part-
nerů zrealizovat celou řadu investic, které 
v součtu umožnily vznik vzdělávací česko-
-polské stezky pro chodce a cyklisty. Stez-
ka spojila turistická centra Náchoda a Ku-
dowy-Zdrój a stala se novým produktem 
cestovního ruchu v oblasti Evropského 
města. Umožňuje turistům navštívit čet-
né turistické atrakce na obou stranách 
hranice a naplňovat tak cíl projektu, kte-
rým je zvýšení počtu turistů navštěvují-
cích region.

V Náchodě byl v rámci projektu moder-
nizován Park u města Prahy-Park osobnos-
tí, který je současně pro návštěvníky či ob-
čany Náchoda výchozím bodem vzdělávací 
stezky. Další investicí bylo rozšíření mostu 
v Bělovsi o chodník, díky kterému se vý-
razně zvýšila bezpečnost turistů. U mos-
tu bylo z projektu vybudováno zastřeše-
né odpočívadlo, vybavené stolem, lavicí, 
stojanem na kola a jedním z šesti nauč-
ných panelů, které se nachází na stezce. 
Na polské straně byl zhotoven nový úsek 

cyklostezky a modernizován most v části 
města Słone. Rovněž byla vyrobena čtyři 
odpočívadla pro cyklisty, z nichž jedno je 
vybaveno nabíjecí stanicí pro elektrokola.

Cyklostezka je kromě výše uvedeného 
tvořena šesti interaktivními vzdělávacími 
panely, které popisují kulturní a přírodní 
hodnoty Evropského města. Díky nim tu-
risté během absolvování stezky mohou po-
znat zajímavosti Náchoda a Kudowy-Zdrój 
a jejich okolí. Mezi další propagační ak-
tivity realizované v rámci projektu pat-
ří internetové stránky Evropského města 
a mobilní aplikace, které přispívají k pro-
pagaci a zvýšení návštěvnosti vzděláva-
cí stezky.

Otevření stezky se uskutečnilo dne 7. 9. 
2018 a zúčastnili se jej občané i návštěv-
níci Náchoda a Kudowy-Zdroj. Účastníci 

cykloparády se shromáždili u výchozího 
bodu naučné stezky v náchodském Parku 
u města Prahy a následně na kolech pro-
jeli stezku přes Běloves, Słone až do lázeň-
ského parku v Kudowa-Zdrój.

Vzdělávací stezka je jedním z řady 
mnoha přeshraničních projektů, v nichž 
Náchod a Kudowa-Zdrój spolupracují 
v oblasti ekonomiky, sociálních věcí a ces-
tovního ruchu. Realizace projektu vyplý-
vá ze „Strategie rozvoje Evropského města 
Náchod – Kudowa-Zdrój na léta 2014–
2024“. Obě města tak realizací tohoto pro-
jektu implementují myšlenku společného 
Evropského města.

Projekt Naučná stezka Evropským měs-
tem Náchod – Kudowa-Zdrój, registrační 
číslo projektu CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/00
00271 je spolufinancován z prostředků Ev-
ropské unie – Evropského fondu pro regi-
onální rozvoj (EFRR) a státního rozpočtu 
ČR prostřednictvím programu INTERREG 
V-A Česká republika – Polsko 2014–2020.

Naučná stezka 
Evropským městem finišuje
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Už po vstupu o kilo lehčí!  
 
www.primafit.cz 
e-mail: primafit@seznam.cz 
tel. č.: 604450131 
Hurdálkova 206, Náchod 
(naproti kinu Vesmír) 
 
 

Nabízíme: 
 bodyform, pilates, hiit, tabata 
 létající jóga, šakti jóga 
 zdravotní rehabilitační cvičení, sm systém 
 fitlive (pánevní dno, zdravotní strečink, face jóga) 
 fitdance, elegant dance, single dance 
 plesová taneční resuscitace 
 aplikované aikido 
Magic wrap – zeštíhlující lymfodrenážní zábal 

kroužky pro děti:  
 fitdance junior, základy gymnastiky, sebeobrana 
 a další… 

 
těší se na vás 

Monika Bohuňková 
absolventka fakulty tělesné kultury UP v Olomouci, 

sportovní gymnastka, tanečnice s mezinárodní taneční třídou, 
vítězka republikové soutěže aerobic masterclass, fitness trenérka… 

 s celým týmem profesionálních PRIMA trenérů 
 

RÁDI VÁM POMŮŽEME S PÉČÍ O VAŠE ZDRAVÍ! 

Uvedena je hrubá mzda včetně benefitů po plném zapra-
cování, pracoviště Červený Kostelec.

www.sgc.cz, personalni@sgc.cz, tel. 491 467 442

Operátor/ka gumárenské výroby, 
mzda 33 000 Kč až 35 000 Kč.

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

Zpravodaj Nachod BW 3-2018.indd   1 26.3.2018   12:42:51
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V rámci připomínky stých narozenin 
naší země a osmdesátých pátých naroze-
nin školy T.G. Masaryka se jedna z uče-
ben proměnila ve výstavní prostor. Téma 
bylo jasné – shromáždit zlomek vzpomí-
nek a připravit malou a zajímavou retro 
výstavu.

A co jste mohli vidět? Třeba jak se mě-
nila taková učebnice jakou je Slabikář – 
vydání z 50. let, 80., 90.  let a samozřejmě 
to aktuální. Žáky velmi zaujaly početní-
ky, ve kterých se objevují množiny, tedy 
něco, co dnešní děti při jejich vzdělává-
ní zcela míjí. Mlýnek na kávu po praba-
bičce, povlečení na polštář s vyšitým 
monogramem, plnicí pero, síťovka, céč-
ka, stavebnice Merkur a Alfa, mončičák 
v nejrůznějších barvách, kalhoty do zvo-
nu i pionýrský kroj. Velký údiv vzbuzoval 
rovněž magnetofon či dlouhohrající des-
ky. S úplným nepochopením ze strany 
dětí se pak setkaly dívčí trenýrky na tě-
locvik v tradiční modré barvě.

Každopádně návštěvy v takto promě-
něné učebně se staly pro mnoho žáků za-
jímavou hodinou dějepisu.

Nová moderní počítačová učebna
S podzimem byla v naší škole dokon-

čena rozsáhlá rekonstrukce počítačové 
učebny. Celý prostor byl v podstatě vy-
bourán až na cihly, ve třídě byly udělá-
ny rozvody elektřiny, topení. Učebna je 
vybavena novými počítači s 27“ palcový-
mi monitory. Žáci sedí po obvodu učeb-
ny zády k sobě, což vyučujícímu umož-
ňuje sledovat veškerou činnost, které se 
děti věnují.

Vedle zcela zmodernizované jazykové 
učebny a opravené tělocvičny je tato tří-
da dalším krokem směrem ke kvalitnější-
mu vybavení školy. Sluší se připomenout, 
že těsně před dokončením je i školní díl-
na.                        Učitelé ZŠ T. G. Masaryka

Předvánoční setkání dětí ze školy na 
Babí v Polsku 28. 11. se uskutečnilo další 
společné setkání českých a polských dětí 
v rámci udržitelnosti projektu „ Přátelství 
na dlani“, č. CZ.3.22/3.3.02/12.03467.

Žáci ze základní školy na Babí se vydali 
dne 28. 11. 2018 do polské školy v Kudowě 
na předvánoční výlet a tím také na pokra-
čování projektu spolupráce mezi oběma 
školami, který začal již v roce 2012.

Letos si pro naše žáky v Polsku připra-
vili Festival česko – polských písní. Bylo 
to velice zajímavé a veselé setkání. České 
děti se musely naučit 3 písně v polštině 
a polské děti naopak v češtině. Obě ško-
ly k tomuto úkolu přistoupily velice zod-
povědně. Děti písně trénovaly a učily se 
správnou výslovnost. 

Další částí tohoto festivalu byl tanec. 
Společně se všichni naučili tančit mazur-
ku a dva polské tance, jejichž rytmická 
melodie nám zněla v uších celý den.

Na závěr jsme bez velké přípravy spo-
lečně zazpívali vánoční píseň Rolničky  
– polsky, česky a anglicky. 

Cílem tohoto setkání bylo propojení 
polské a české písně, naučit se pár slov 
v jiném jazyce, osvojit si nové melodie 
a užít si společně předvánoční čas.

Kdyby nám neodjížděl autobus a nemu-
seli se včas vrátit na oběd, tak bychom 
tam zpívali a tančili ještě teď.

Kolektiv ZŠ Pavlišovská

   Zprávičky 
 z Masaryčky

Mikuláš, andělé a čerti v ZŠ TGM
 Když se v den Mikulášské nadílky 

ozve nezvykle silné zabouchání na dve-
ře, snad žádné z dětí to nenechá úplně 
chladným. Své by o tom mohli vyprávět 
i žáci prvního stupně ZŠ T. G. Masaryka, 
kde se ve středu 5. 12. 2018 rozléhalo ne-
jen řinčení řetězů, halekání pekelníků, 
ale právě i ono dunivé bušení na dve-
ře, při kterém děti obvykle zatajily dech 

a v nastalém tichu sledovaly plny očeká-
vání příchod Mikuláše v doprovodu roz-
pustilých čertíků a krásných andělů. 

 Poté se Mikuláš zahleděl do své kni-
hy, aby mohl napomenout malé zlobivce 
a naopak pochválit hodné šikulky. Od-
vážnější z dětí Mikuláši zarecitovaly bás-
ničku nebo zazpívaly písničku. Nakonec 
bylo každé z dětí obdarováno sladkým 
pamlskem a čertům daly slib, že v příš-
tím roce budou určitě hodné. 

 Ivana Maršíková 

Krabice od bot 2018
Krabice od bot je akcí, jejíž podstatou 

je darování dárků dětem od dětí. V letoš-
ním školním roce jsme se rozhodli k této 
pozoruhodné předvánoční aktivitě při-
dat. Stačilo se zmínit a děti samy podle 
svého uvážení přinášely nejrůznější věci, 
které již nepoužívají, hračky, se kterými 
si už nehrají, oblečení, které se stalo pří-
liš malým. Zkrátka všechno, co je pěkné 
a může přinést radost jiným dětem. Pře-
kvapivé byly i příběhy, jež se s některými 
předměty pojily – např.: „Mamka mi kou-
pila kalhoty, ale jsou malé, tak je máme 
zabalit do některé z krabic“, „Tuhle čepi-
ci jsem nikdy nenosila, protože mně ne-
slušela.“ „Z kapesného jsem koupila kos-
metiku, snad udělá nějaké holce radost. 
Na krabici napíšeme dívka 13 let.“ „Na-
šel jsem deskové hry, které už s bráchou 
nehrajeme.“

Pak už stačilo nashromážděné věci jen 
roztřídit, vložit do krabic od bot, zabalit, 
napsat, zda je daná krabice pro dívku či 
chlapce a přidat věk. V rámci projektové-
ho dne pomohli někteří žáci s balením. 
Měli plné ruce práce, mnoho věcí – hlav-
ně knížek a hraček – přinesli i učitelé. Za-
balili jsme celkem 28 krabic, tedy dárků. 
Každý, kdo jakkoli přispěl, si může říct, 
že nějakému neznámému dítěti udělal 
hezký 24. večer v měsíci prosinci.

Žáci a učitelé ZŠ T. G. Masaryka

ZŠ BABÍ

Náchod v čase  předvánočním 
„Dvanáct je měsíců a každý z nich ji-

nou čepici nosí…“ soudí Václav Čtvrtek 
ve svých milých verších a na adresu pro-
since dodává, že „v prosinci zrajou hvěz-
dy zlatý“!

Nejen zlatými hvězdami zablýskla se 
v čase adventního rozjímání nejkrásněj-
šími tradicemi vyzdobená budova Ze-
manovy školy. Hvězdičky bylo možné 
zahlédnout v očích našich žáků už při 
Mikulášském „meldování“, neboť nadílka 
díky sponzorské štědrosti příznivců naší 

PrŠ, ZŠ a MŠ J. ZEMANA
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ZŠ Staré Město

V září loňského roku jsme v Bělovsi ote-
vřeli novou státní ZŠ Pod Montací, která 
funguje jako odloučené pracoviště ZŠ kpt. 
Jaroše Trutnov. V současné době máme  
60 žáků ve třídách od první do čtvrté. 
Děti se u nás učí v programu Začít spolu 
a hodnoceny jsou slovně. Jejich dovednos-
ti a znalosti rozšiřujeme prostřednictvím 
projektové výuky, učíme matematiku 
prof. Hejného. Při práci v centrech akti-
vit využíváme mimo jiné i prvky Montes-
sori pedagogiky. V centrech se žáci nejen 
učí, ale rozvíjejí i další dovednosti – sa-
mostatnost, zodpovědnost za skupinu i za 
sebe, spolupráci, umění nabídnout pomoc 
spolužákovi, říct si o pomoc, prosadit svůj 
názor, nechat prostor ostatním, prezen-
tovat vlastní práci... Jsme zároveň ško-
lou, kde jsou vítáni rodiče. Naším cílem 
jsou spokojené děti, rodiče i učitelé, pěk-
né vztahy a učení, které nám dává smysl. 
Za první čtyři měsíce našeho působe-
ní toho máme za sebou poměrně dost. 
V rámci družiny jsme rozjeli mnoho ak-
tivit od pohybových po výtvarné a do-
konce i kroužek vaření a pokusů. Zapoji-
li jsme se do projektu Bavíme se sportem 
a třikrát týdně k nám docházejí lekto-
ři jazykové školy Magic English, které 
děti ve známém prostředí učí angličtině 
a francouzštině. Čtvrťáci v říjnu absolvo-
vali kurz Start, zaměřený na nácvik zá-
kladních dovedností, například přípra-
vu ohně, stavbu stanů, uzlování, základy 
první pomoci či topografii. V říjnu se 
uskutečnil také projektový den ke stému 
výročí republiky, v listopadu projektový 
den na téma finanční gramotnost, žáci se 
zúčastnili mnoha zajímavých programů 
a akcí, ať už v Galerii výtvarného umě-
ní, v městské knihovně, na zámku v Ná-
chodě, v Babiččině údolí nebo přímo v bu-
dově školy. Na začátku ledna jedou děti 
na lyžařský kurz do Orlických hor a při-
pravena je řada dalších akcí. Ty pořádá-
me i pro rodiče a veřejnost. Proběhly už 
třeba tzv. Kavárničky, na kterých jsme se 
s JUDr. Ditou Vávrovou věnovali právům 
dětí a rodičů například při hospitalizaci 
nebo s Mgr. Pavlínou Moravcovou a Mgr. 
Renatou Tylšovou matematice prof. Hej-
ného. V prosinci jsme uspořádali vánoč-
ní jarmark se společným zpíváním koled. 
V podobných aktivitách budeme pokračo-
vat i v novém roce. Čeká nás například tý-
den otevřených dveří, a to od 18. do 22. 
února a pak setkávání předškoláků. Už 
teď se těšíme na vaši účast. Více informa-
cí o nás a naší škole se dozvíte na www.
zspodmontaci.cz nebo na našem faceboo-
kovém profilu Začít spolu Náchod.

Vše dobré do nového roku 
přeje tým ZŠ Pod Montací

školy přebohatě odměňovala školácké zá-
sluhy obdarovaných. Z hvězdiček stáva-
ly se pak pozvolna hvězdy, když jsme si 
všichni směli přát a své přání poslat ba-
lónkovou poštou. Do výšek, kde se prý, 
i bez ohledu na zásluhy, přání plní, nám 
je se svou balónkovou výbavou pomohl 
vynést tatínek jednoho z našich žáků. 
Při vánočních dílnách tradice doslova za-
vládly celou školou. Tentokrát je skuteč-
ně na místě zmínit zásluhy všech, kteří 
nám, našim žákům i pozvaným rodičům 
umožnili vyzkoušet si doslova na vlastní 
kůži, jak píchá do prstů jehličí při tvoření 
adventních věnců, jak voní čerstvě nape-
čené perníčky nebo jak se blýská zdobení 
připravené ke krášlení vánočních ozdob. 

Všichni, kteří svou nezištnou ochotou 
a srdečným dáváním vykouzlili nádher-
nou vzpomínku v adventním čase si za-
slouží velké poděkování. Děkujeme našim 
sponzorům: Paní Jiřině Riedlové, firmě 
Albi z Červeného Kostelce, pekárnám 
PéCé z Náchoda, firmě Ozdoba CZ ze Dvo-
ra Králové nad Labem, Družstvu umělec-
ké výroby ze Dvora Králové nad Labem., 
firmě Stuha a.s. z Dobrušky, firmě Hašpl 
a.s. z Velkého Poříčí, firmě Novopol a.s. 
z Velkých Třebešovic, panu Ivo Meisne-
rovi, panu Aleši Kotyzovi, firmě Saar Gu-
mmi Czech z Červeného Kostelce, firmě 
Agro CS z České Skalice, firmě Deva Nutri-
tion a.s., paní Jitce Brázdové a panu Kar-
lu Poláčkovi.

Všem výše jmenovaným přejeme, aby 
jim v novém roce bylo opláceno stejnou 
dobrotou a laskavostí, s jakými oni při-
cházejí k nám. 

Prosincové hvězdy dále zrály při ná-
vštěvách výstavy betlémů v městském 
muzeu, při tradičně laděných progra-
mech v zámecké galerii a městské knihov-
ně a při dramatizaci biblického příběhu, 
až dozrály, věřme, že ve zlaté, v poslední 
školní dny tohoto kalendářního roku, kdy 
jsme si v třídních kolektivech užili takří-
kajíc štědrý večer nanečisto.

V čase, kdy nové a očekávané nahrazuje 
uplynulé, přejeme všem poctivým a vlíd-
ným lidem zdraví, spokojenost a balíček 
ozdobený pentličkou štěstí. 

 Přejí všichni zaměstnanci PrŠ, ZŠ a MŠ 
Josefa Zemana, Náchod

ZŠ Pod Montací
Žáci 4.a 5. třídy ze ZŠ Pavlišovská se za-

pojili do projektu České spořitelny “ABE-
CEDA PENĚZ”. Na začátku října jsme na-
vštívili pobočku spořitelny v Náchodě, 
kde jsme odstartovali naši dvouměsíční 
procházku finanční gramotností. Děti se 
dozvěděly, kde a jak peníze vznikají, jak 
rychle lze peníze vydělat, zda si pro ně 
mohou kdykoli zajít do bankomatu, se-
známily se s pojmy zisk, ztráta, náklady, 
rozpočet, marže,… Byly se podívat v tre-
zoru a dokonce v rukou držely milion! Cí-
lem této akce bylo, aby žáci získali zna-
losti v oblasti financí a aby si vyzkoušeli 
podnikání na vlastní kůži. Měli vytvořit 
firmu, najít vhodný název, zvolit si ředi-
tele a bankéře. Dále museli obsadit po-
zice do týmů pro výrobu, prodej, rekla-
mu. Vrcholem akce byl vánoční jarmark, 
který se uskutečnil 7. 12. v budově Čes-
ké spořitelny. Prodejní výstavě předchá-
zela dlouhá příprava. Nejen že děti mu-
sely vyrobit spouty výrobků, musely se 
také naučit, jak komunikovat se zákazní-
kem, oslovit ho i jak nabídnout produk-
ty. K zakoupení bylo mnoho vánoční de-
korace, adventní svícny a věnce, pečený 
čaj, cukroví, …. po celou dobu jarmarku 
ve spořitelně vládla příjemná předvánoč-
ní atmosféra. Odměnou a velkým překva-
pením pro firmu “VÁNOČNÍ LIŠKA” byla 
vydělaná částka, za kterou by děti chtě-
ly jet na školní výlet do zábavního par-
ku do Prahy. Po celou dobu projektu nám 
pomáhali zaměstnanci České spořitelny, 
děkujeme jim za milý přístup a příjemné 
prostředí.                       ZŠ Pavlišovská Babí

Projek ABECEDA PENĚZ 
na ZŠ Pavlišovská

Předvánoční čas v ZŠ Staré Město
 Stalo se již tradicí, že naše škola pořá-

dá každý rok vánoční charitativní sbírku. 
Tyto Vánoce jsme se zaměřili na zvířát-
ka a to konkrétně ze Záchranné stani-
ce Jaroměř. Děti i rodiče nosily do školy 
pod vánoční stromeček různé druhy kr-
mení. Ještě před svátky jsme vypravili ze 
školy autobus a osobně doručili nadílku 
přímo do stanice, kde jsme se také moh-
li na zvířátka podívat. Předvánoční čas 
jsme si také zpestřili přípravou vystoupe-
ní do Domova pro seniory 0 Marie. Pevně 
doufáme, že jsme babičkám a dědečkům 
předvánoční čas alespoň trochu zpříjem-
nili. A nyní už se těšíme, co zajímavého 
nám přinese rok 2019. Hned zpočátku – 
ve čtvrtek 10. 1. 2019 v 15 hod zveme bu-
doucí školáčky na Všeználka. Je to setkání 
předškolních dětí, kde se seznámí s pro-
středím školy, poznají naše paní učitelky, 
nové kamarády, vyzkoušejí si, jaké je to  
sedět v lavicích a něco nového se také při-
učí. Další setkání proběhne 14. 2. a 14. 3. 
2019. Těšíme se na vás a všem přejeme ra-
dostí naplněný rok 2019.      Kol. pedagogů * * *



LEDEN 13ŠKOLY, POZVÁNKY

KOMENĎÁČEK

Setkávání dětí, rodičů, speciálního
pedagoga a učitelů

KDY?  

         22. 1. 2019  rozvoj jemné motoriky

         19. 2. 2019  rozvoj  sluchového a zrakového vnímání             

         26. 3. 2019  rozvoj početních představ

 ČAS?  vždy v 16:00 hodin budova 1. tříd Sokolská ulice 

Co Vám setkání přinese:

- seznámení se s prostředím třídy a školy, budoucími 

spolužáky a učitelkami

- nové podněty pro rozvíjení dané oblasti

- možnost pozorovat dítě při práci s vrstevníky a v kolektivu

- odpovědi na konkrétní dotazy

Těšíme se na Vás!

www.komenskehozsnachod.cz

HC NÁCHOD

Základní informace:
• Pro děti ve věku 4-8 let a jejich rodiče
• Pro všechny děti bez rozdílu dovednosti bruslení 
• Vezměte si s sebou základní vybavení – brusle, helma, rukavice *
• Dvě hodiny zábavy na ledě i mimo něj
• Hodnotné dárky pro všechny účastníky

PŘIJĎTE SI VYZKOUŠET LEDNÍ HOKEJ 
A ZAŽIJTE SPOUSTU ZÁBAVY

pojdhrathokej.cz

HC NÁCHOD

PŘIJĎTE SI VYZKOUŠET LEDNÍ HOKEJ 
A ZAŽIJTE SPOUSTU ZÁBAVY

MÁ SPRÁVNÝ SPORT PRO VAŠE DÍTĚ

22. ledna 2019
v úterý od 16 hodin
ZS Náchod, Na Strži 1795

HC Náchod

www.hcnachod.cz

* Postačí cyklistická helma a lyžařské rukavice. V případě, že máte doma chrániče loktů a kolen pro 
in-line bruslení, vezměte je rovněž s sebou. Pokud nedisponujete žádným zmíněným vybavením, 
obraťte se prosím na pořádající klub s dotazem na možnost zapůjčení věcí na místě.

Pořádající klub:

Termín akce: 

Adresa stadionu:

Bližší info: 

Přípravy na Vánoce i na oslavu pří-
chodu roku 2019 se v posledních měsí-
cích neodmyslitelně odrážely takřka 
ve všech činnostech naší školy. Navíc je 
za námi první čtvrtletí školního roku. 

Poslední vyučovací den před vánoč-
ními svátky, tedy 21. prosince 2018, se 
ve školní tělocvičně konala již tradiční 
akce – zpívání koled. Postupně se zde vy-
střídali žáci z prvního stupně, kterým ko-
lektiv učitelů prezentoval známé i méně 
známé melodie, řadu z nich si s nimi děti 
i zazpívaly.

 V pátek 7. prosince proběhl předvánoč-
ní turnaj 5. ročníku školní ligy miniháze-
né v Náchodě. V kategorii žáků 1. a 2. roč-
níků skvěle zabojovali naši Náchodští orli, 
kteří obsadili nejvyšší příčku, ve starší ka-
tegorii žáků 3. až 5. ročníků se družstvo 
„Tučňáci“ umístilo na skvělém třetím mís-
tě. Úspěchy naši malí sportovci měli už 
na podzimní části tohoto turnaje, tedy 
v pátek 9. listopadu. Zde nás reprezento-
vala čtyři družstva: tři v kategorii mlad-
ších a jedno v kategorii starších žáků. 
A všechny naše týmy nakonec skončily 
na medailových místech. „Děti se snaži-
ly vybojovat vítězství pro svoje družstvo 
a turnaje proběhly v duchu fair play,“ sdě-
lují paní učitelka Mgr. Ivana Adlerová 
i Petr Šmejkal za Házenou Náchod. 
„Čajový“ den ve IV. C

Předvánoční období chřipek pojala tří-
da IV. C po svém – 22. listopadu si děti 
spolu s třídní učitelkou Mgr. Ivou Prouzo-
vou vytvořily chvilku pohody se svým ob-
líbeným čajem a kouskem něčeho dobré-
ho. „Ale jelikož neumíme sedět jen tak se 
založenýma rukama, vyráběli jsme si svůj 
vlastní hrneček na čaj, no a jak jinak, než 
z čajových sáčků. A ještě jsme se dozvě-
děli o čajích spoustu zajímavých věcí. Co 
je to fermentace, jak čaje správně louho-
vat, kde se pěstují, a tak dále, a tak dále,“ 
komentují žáci tuto svoji aktivitu. Připoji-
li i několik sloganů: „Náš výborný čajíček 
naplní váš hrníček.“ „Když piješ náš čaj, 
máš v životě ráj.“ „S naším čajem s me-
dem všechno hravě svedem.“ 

Na konci října navštívily postupně 
všechny třetí ročníky Městskou knihov-
nu v Náchodě. Zde se kluci a děvčata za-
bývali knihou Nejhorší den v životě tře-
ťáka Filipa L. „Děti se zamýšlely nad tím, 
zda neseme následky za své činy. Děj kni-
hy žáky velice zaujal,“ komentuje práci 
žáků Bc. Michaela Jiránková, třídní uči-
telka III. A. 

Ve čtvrtek 8. listopadu se konal již tra-
diční Běh do zámeckých schodů. Družstvo 
žáků naší školy z 6. a 7. ročníků, které se 
skládalo z Daniela a Martina Zemano-
vých, Jakuba Špetly, Jana Geťky, Jiřího 
Čeňka, Michaely Šmejdové, Anety Mar-

CO SE DĚJE 
NA KOMENDĚ

kové, Šárky Kubínové, Marie Bohuško-
vé a Kristýny Zelené, se po super výkonu 
umístilo na 1. místě a získalo putovní po-
hár starosty města Náchoda. Zahanbit se 
nenechalo ani družstvo sestavené ze žáků 
9. ročníků, ve kterém byli Monika Hawlo-
vá, Johanka Jirásková, Eliška Jahodová, 
Denisa Hlavatá, Denisa Nývltová, Lukáš 
Jirásek, Daniel Kříž, Jakub Dytrych, Josef 
Novák, Petr Ptáček. Doběhli si pro krás-
né třetí místo. 

Z prvního stupně soutěžilo družstvo 
složené ze žáků 4. a 5. tříd, které skončilo 
na velmi pěkném 4. místě, přičemž nejví-
ce zabodovala Tereza Doležalová, která si 
vybojovala 3. místo mezi děvčaty. 

Děkujeme všem účastníkům za skvělou 
reprezentaci školy.

S cílem využít své zkušenosti z kraj-
ských a národního kola soutěže Zlatý list, 
rozhodli se žáci vyšších ročníků uspořá-
dat v říjnu i podobnou soutěž nazvanou 
Zlatý lístek pro své mladší spolužáky. Při-
pravili jim přírodovědnou stezku se šesti 
stanovišti. Sami sestavili otázky a tříčlen-
né hlídky složené z dětí třetích, čtvrtých 
a pátých tříd prozkoušeli z vědomostí 
o přírodě a její ochraně. „Děti musely od-
povídat na dotazy o třídění odpadu, sav-
cích a ptácích, ochraně přírody a rostli-
nách. Kdo čekal na start, mohl si vytvořit 
adventní věnec ve výtvarné dílně, opéci si 
špekáček nebo hrabat listí,“ popisuje akci 
realizátorka soutěže RNDr. Ivana Šimur-
dová a připojuje: „Na regulérnost soutěže 
dohlížel výr velký, kterého má naše ško-
la od letošního roku v péči na svém škol-
ním pozemku. A velký dík za organizaci 
celé akce patří zaslouženě žákům IX. D.“ 

V tomto školním roce probíhají na naší 
škole opět sběry kaštanů a žaludů pro les-
ní zvěř, plastových víček pro postiženého 
Filípka z Hronova, nově se sbírá i hliník. 
„Finance získané touto formou poslouží 
rodině Jirky Petráska, který je po těžkém 
úrazu odkázaný na trvalou péči svých 
blízkých a zdravotníků. Tříděním hliníku 
budou žáci školy navíc přispívat k ochra-
ně životního prostředí,“ komentuje tuto 
novou sbírkovou aktivitu Mgr. Jana Vo-
borníková.

Kolektiv ZŠ Komenského Náchod 
přeje všem úspěšný rok 2019 

 

VEŘEJNÉ   BRUSLENÍ 
LEDEN 2019 

 Sobota 5.1.2019 

od 14.00 hod. do 16.00 hod. 

 Neděle 6.1.2019 

od 14.00 hod. do 16.00 hod. 

 Sobota 12.1.2019 

od 14.00 hod. do 16.00 hod. 

 Neděle 13.1.2019 

od 14.00 hod. do 16.00 hod. 

 Sobota 19.1.2019 

od 14.00 hod. do 16.00 hod. 

 Neděle 20.1.2019 

od 14.00 hod. do 16.00 hod. 

 Sobota 26.1.2019 

od 14.00 hod. do 16.00 hod. 

 Neděle 27.1.2019 

od 14.00 hod. do 16.00 hod. 

 

 
 

www.zimni-stadion-nachod.cz                                    zimni.stadion@mestonachod.cz                        
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 Sobota 5. ledna 2019 v 19 hodin
Záznam koncertu ze Sydney
ANDRÉ RIEU – NOVOROČNÍ KONCERT 2019
Nový rok, nové začátky, nový koncert... ale stále stejný král val-
číku! Znamenitý houslista André Rieu se vrací do kin po celém 
světě se svým novoročním koncertem ze Sydney z Town Hall 
v Austrálii.
Majestátní budova Sydney Town Hall dodává koncertu překrás-
nou a vzrušující atmosféru. Andrého doprovází jeho milovaný 
Orchestr Johanna Strausse, se kterým vystupuje již více než 30 
let. Navíc maestro na podiu přivítá vzácné hosty z řad prvotříd-
ních sopranistek a platinových tenorů. Repertoár je složen z těch 
nejkrásnějších hitů klasické i populární hudby. Vstupné 200 Kč.
 Sobota 12. ledna v 18.45 hodin

Satelitní přímý přenos z Metropolitní opery v New Yorku
FRANCESCO CILEA: ADRIANA LECOUVREUR
Anna Netrebko bude poprvé na jevišti Metropolitní opery zpí-
vat titulní roli v opeře Adriana Lecouvreur, příběhu slavné fran-
couzské herečky z 18. století, která se zamilovala do válečného 
hrdiny Maurizia, v podání Piotra Beczały. Cileovu tragédii hu-
debně nastudoval Gianandrea Noseda a režíroval Sir David McVi-
car, který v inscenaci použil funkční repliku barokního divadla. 
Obsazení doplňuje Anita Rachvelishvili jako kněžna z Bouillon, 
Adrianina sokyně v lásce, Ambrogio Maestri v roli Adrianina 
věrného přítele Michonneta a Carlo Bosi jako pokrytecký Abbé.
Nastudováno v italském originále, uváděno s anglickými a čes-
kými titulky. Základní vstupné 340 Kč, zlevněné (studenti, důchod-
ci, ZTP) 300 Kč, abonentní 270 Kč.
 Pondělí 14. ledna v 19.30 hodin

Záznam koncertu
THE DOORS LIVE AT THE BOWL ’68: 
50th ANNIVERSARY CELEBRATION
Píše se 5. 7. 1968 a The Doors nastupují na pódium legendární-
ho Hollywood Bowl, aby odehráli svůj nejslavnější koncert…
The Doors jsou naprostým fenoménem oslovujícím celé generace 
i dlouho po smrti Jima Morrisona. Koncerty této legendy se jen 
málokdy obešly bez hudebních i jiných exhibic. Stejně tomu bylo 
v Hollywood Bowl 1968, kde The Doors nechali jedinkrát zazna-
menat celý svůj koncert. Jim Morrison, John Densmore, Robby 
Krieger a Ray Manzarek ze sebe tehdy vydali to nejlepší. Záznam 
byl poprvé vydán v roce 1987. Až nyní si však můžete koncert 
vychutnat v nadpozemském provedení. K 50letému výročí si ho 
vzal znovu do rukou Bruce Botnick, dvorní zvukař kapely. Osob-
ně jej znovu smíchal a zremasteroval, a to i pro Dolby Atmos, což 
zajištuje ultimátní poslechový zážitek… Vstupné 180 Kč.
 Čtvrtek 17. ledna v 19.30 hodin

Hudební dokument JÁ, MARIA CALLAS
Poprvé, čtyřicet let po své smrti, vypráví nejslavnější operní pěv-
kyně všech dob Maria Callas svůj příběh – a to vlastními slovy. 
Výjimečný dokument o řecko-americké operní ikoně je důmyslně 
složen z dosud neznámých archivních záběrů, nezveřejněných 
fotografií a nahrávek, osobní korespondence i vzácných zákulis-
ních scén. Skrze ně snímek Toma Volfa odhaluje podstatu výji-
mečné ženy, která se ze skromných začátků v New Yorku stala 
zbožňovanou mezinárodní superstar. Nechybí ani intimní vhled 
do jejích obav, strachů a depresí: Callasovou tu slyšíme mluvit 
o umění, rodině, ale i milostné zradě. Ve filmu uvidíte mimo jiné 
záběry s osobnostmi jako jsou Aristoteles Onassis, Marilyn Mon-
roe, Alain Delon, Yves Saint-Laurent, John F. Kennedy, Luchino 
Visconti, Winston Churchill, Grace Kelly a Liz Taylor. České ti-
tulky. Vstupné 100 Kč.

to vše v kině Vesmír v Náchodě v LEDNU 2019
OPERA, BALET, DIVADLO A KONCERTY

 Středa 23. ledna v 18 hodin
Záznam divadla z londýnského kulturního centra Barbican
HAMLET
Autor: William Shakespeare, režie: Lyndsey Turner, v hlavní roli 
Benedict Cumberbatch.
Opakujeme na Vaše přání divadelní událost sezóny 2016/17! Po-
pulární představitel postavy Sherlocka Holmese Benedict Cum-
berbatch v titulní roli Shakespearovy mistrovské tragédie. Před-
stavení, které bylo vyprodáno během několika hodin už rok před 
svou premiérou, režírovala Lyndsey Turner, držitelka ceny Oli-
vier za režii dramatu Chimerica.
Nastudováno v anglickém originále a uváděno s doprovodný-
mi anglickými a českými titulky. Vstupné 250 Kč, studenti 200 Kč.
 Neděle 27. ledna v 16.30 hodin

Záznam baletního vystoupení z Opéra National de Paris
JEROME ROBBINS – POCTA
Jerome Robbins se během své šedesátileté kariéry stal patr-
ně nejvýznamnějším choreografem baletu a muzikálu pro 20. 
století. Do dějin se nesmazatelně zapsal například choreogra-
fií k West Side Story nebo k Šumařovi na střeše. Balet paříž-
ské Opery považoval Jerome Robbins za svůj druhý domov hned 
po své domovské scéně baletu Metropolitní opery v New Yorku.
Toto baletní představení vzniklo jako pocta Jerome Robbinsovi 
a snaží se představit pestrost, neuvěřitelný rozsah, imaginaci, 
obrovský talent a genialitu jeho práce na jevišti. Přední tanečníci 
baletu Opery v Paříži představí pod taktovkou ruského dirigen-
ta Valerye Ovsiyanikova to nejlepší ze čtyř Robbinsových bale-
tů. Rozmáchlý a energický Glass Pieces s hudbou Philipa Glasse, 
intimní Faunovo odpoledne s hudbou Claude Debussyho, i jedi-
nečný A Suite of Dances vytvořený kdysi na hudbu Johana-Se-
bastiana Bacha speciálně pro Mikhaila Baryšnikova. Samozřej-
mě nemůžou chybět ani námořníci v baru v legendárním baletu 
Fancy Free. Vstupné 250 Kč.

PŘIPRAVUJEME:
 Sobota 2. února v 18.45 hodin

Satelitní přímý přenos z Metropolitní opery v New Yorku
GEORGES BIZET: CARMEN
Clémentine Margaine se představí v titulní roli nejslavnější oper-
ní svůdkyně s Robertem Alagnou, který si jako Don José získal 
srdce operních diváků již při HD přenosu v roce 2010. Provede-
ní jedné z nejoblíbenějších inscenací na repertoáru Metropo-
litní opery, kterou režíroval Sir Richard Eyre, bude řídit Louis 
Langrée. Nastudováno ve francouzském originále, uváděno s an-
glickými a českými titulky. Základní vstupné 340 Kč, zlevněné (stu-
denti, důchodci, ZTP) 300 Kč, abonentní 270 Kč.
 Středa 27. února v 19 hodin

Předpremiéra mystifikačního seriálu + zprostředkovaný živý 
úvod s tvůrci
ZKÁZA DEJVICKÉHO DIVADLA
Zkáza Dejvického divadla v exkluzivní předpremiéře v jediný 
večer – 27. února 2019! Šestidílný seriál České televize vyprá-
ví o dramatickém osudu slavné divadelní scény. Známí herci 
Dejvického divadla v něm hrají sami sebe. Jediný večer v kině 
s jinak nedosažitelným divadlem! Vedení kdysi slavného a snad 
i kultovního Dejvického divadla je vystaveno nečekané a v pod-
statě existenční zkoušce. Tato kulturní instituce nezíská grant 
na svou činnost a je postavena do situace, kdy se musí v daleko 
větší míře starat sama o sebe, tedy sehnat peníze na svůj pro-
voz a přitom neslevit ze svých uměleckých ambicí. Tak začíná 
šestidílný komediální seriál, jehož hlavním a jediným hrdinou 
je kolektiv Dejvického divadla, jehož existence neodvratně míří 
ke zkáze. Půjde o mystifikaci s prvky absurdního a černého hu-
moru, který vychází z poetiky Dejvického divadla. V režii Miro-
slava Krobota se v šestidílném televizním seriálu představí celé 
Dejvické divadlo. Tedy nejen všichni členové hereckého soubo-
ru, ale i ostatní zaměstnanci, příbuzní a přátelé. A všichni v něm 
budou hrát sami sebe... Vstupné 250 Kč.
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Městské divadlo
Dr. J. Čížka v Náchodě

Čtvrtek 9. května 2019 v 19.00 hodin

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

vás zve na koncert

Vstupné: 890 Kč, 870 Kč, 850 KčPředprodej od 5. prosince 2018   

Městské divadlo Dr. J. Čížka v Náchodě

Støeda 16. ledna 2019 v 19.00 hodin
                      

              MIC Náchod, tel.: 491 426 060, IC Nové Město nad Metují, tel.: 491 472 119,

                                
                   IC Červený Kostelec, tel.: 498 100 657, RIC Česká Skalice, tel.: 491 453 870

                                
                   a IC Hronov, tel.: 491 483 646

                    
                    

                    
                    

                    
                    

                    
              

vás zve na koncert

Pøedprodej od 3. prosince 2018                                  
                                  

                                  
          

Vstupné: 400 Kè, 380 Kè, 360 Kè

Vstupenky v prodeji v síti noname.sk        noname_sr       �         nonamebandsvk

www.no-name.sk

E-SHOP

14.2.2019
Městské divadlo Dr. Josefa Čížka 

Náchod

plagaty_Dermacol-Tour-2019_NN_CZ.indd   5 19.11.2018   13:50:30

Předprodej vstupenek v MIC v Náchodě od 12. prosince 2018, tel.: 491 426 060

Program: 

Roztančený Beránek

zvou všechny současné i bývalé absolventy tanečních kurzů na

BERÁNEK NÁCHOD a. s. a Taneční studio TAKT

Ples

Vstupné: velký sál s místenkou Kč 140,-, malý sál s místenkou Kč 120,-, bez místenky Kč 100,-

♫ UKÁZKY STANDARDNÍCH TANCŮ

   Taneční klub TAKT Náchod

♫ Moderují a večerem provázejí   taneční mistři Jaroslava a Igor Štěpovi

♫ K tanci i poslechu zahraje    hudební skupina GENY

♫ Losování vstupenek o ceny

Městské divadlo Dr. Josefa Čížka v Náchodě

Sobota 5. ledna 2019 ve 20.00 hodin
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Přes katastrofi cké zvěsti, které 
se kolem střední školy v Červeném 
Kostelci v poslední době šíří, chce-
me všem oznámit, že NAŠE ŠKOLA 
POKRAČUJE ve své činnosti a STÁLE NABÍRÁ do svých oborů nové 
žáky. Pouze se od léta stala součástí nového subjektu – Střední 
školy průmyslové, textilní a polygrafi cké. A co vám či vašim dětem 
může naše škola nabídnout?

Pro ty, co mají výtvarné nadání, zato matematika jim moc ne-
jde, je určený úspěšný čtyřletý studijní obor Modelářství a návr-
hářství oděvů. 

Dalším zájemcům o maturitu nově nabízíme studijní obory 
Oděvnictví a Textilnictví, a to i ve zkrácené formě studia. To zna-
mená, že kdo už maturitu má, může na naší škole za dva roky zís-
kat prostřednictvím druhé maturity další odbornost.

Máme však co nabídnout i těm, kteří si na maturitu netroufnou. 
Nabízíme již zavedený učební obor Gumař–plastikář, jehož absol-
venti jsou nejen velmi žádaní na trhu práce, ale rovněž i velmi dob-
ře placení. Dále lze u nás studovat tříletý učební obor Výrobce tex-
tilií nebo staronový učební obor Krejčí, který lze absolvovat rovněž 
ve zkrácené formě studia.

A tak pokud ještě přemýšlíte nad svou budoucností či budoucnos-
tí svých dětí, přijďte se do naší školy podívat. Kdy? Ve dnech ote-
vřených dveří 30. ledna a 6. února 2019, případně kdykoli se vám to 
bude hodit. Rádi vás provedeme po škole a poskytneme veškeré in-
formace. Podívat se můžete také na www.ssck.cz a na náš facebook. 

Těšíme se na vás!

Červenokostelecká 
střední škola
NEKONČÍ

NáchodNáchodNáchodNáchod

KameniceKameniceKamenice

Vo
lov

nic
e

Vo
lov

nic
e

KameniceKamenice

NEJVĚTŠÍ PRODEJNA  
ZDRAVÉ VÝŽIVY  

V NÁCHODĚ A OKOLÍ

Kamenice 132, 547 01 Náchod
NAJDETE NÁS ZDE:

Přes 2000 kvalitních produktů včetně zdravých 
potravin, ekodrogerie a kosmetiky s certifikacemi: 
BIO, BEZ LEPKU, VEGAN, VEGETARIÁN, BEZ GMO, 
RAW, DIA, PALEO, DEMETER a ECOCERT 
Čerstvé pečivo a bezlepkové pečivo
Širokou nabídku všech druhů čajů a také dárkových čajů
Dětský koutek - děti jsou šťastné a Vy můžete nakupovat
Produkty vhodné pro děti, rodiče i sportovce
Denně nové SLEVY, AKCE a NOVINKY
Poradenství s výběrem produktů Prijdte nás navstívit.

Tesíme se. 

604 647 770
www.mojezv.cz

V naší prodejně zdravé výživy pro Vás nabízíme:
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Počátek nového roku vybízí k zamyšle-
ní nad rokem uplynulým a nutno na úvod 
podotknout, že pro Místní akční skupinu 
Stolové hory (MAS), která podporuje a roz-
víjí regiony Hronovska, Policka a měs-
to Náchod, byl v pozitivním smyslu slo-
va turbulentní. Podařilo se nám vyhlásit  
8 výzev v oblastech zemědělství, život-
ního prostředí, zaměstnanosti, doprav-
ní infrastruktury a občanské vybavenos-
ti na území MAS. A do této chvíle MAS 
schválila přidělení dotace pro celkem  
32 projektů! U projektů zaměřených 
na zemědělství a lesnictví čekáme na hod-
nocení Ministerstva zemědělství, ale 
v dalších oblastech se už projekty realizu-
jí. A které to jsou? Například v Bezděkově 
nad Metují se oprav dočkal kostel sv. Pro-
kopa, jenž momentálně prochází nároč-
nou rekonstrukcí vnějšího pláště a dvou 
hřbitovních zdí. Dále se v Polici nad Me-
tují o letních prázdninách uskutečnily 
příměstské tábory, které budou pokračo-

Léto skončilo a Lesy města Náchoda, 
ve spolupráci s Okresním mysliveckým 
spolkem a Domem mládeže, zahájily pro-
pagační a osvětovou činnost umožňující 
dětem školou povinným vytvořit si po-
znávající a zamilovaný vztah k přírodě, 
která nás v blízkosti i vzdálenějším oko-
lí obklopuje. 

Při lesní správě v Náchodě byl usta-
ven myslivecko–lesnický kroužek tvoře-
ný dětmi z prvního stupně základní ško-
ly. Pracovníci z lesní správy se nejméně 
jedenkrát týdně v hájovně pod Montací 
s dětmi scházejí a probouzejí v nich ná-

Místní akční skupina Stolové hory
rok 2018 nejen dotační

Dostat mládež ven, aby se učila srdcem, rukama a hlavou…

vat i v následujících dvou letech. Jedním 
z projektů zaměřujících se na bezpečněj-
ší dopravu v obcích je výstavba lávky pro 
pěší přes železniční trať, která propojuje 
ulice Na Letné a Za Tratí v Náchodě. Tím-
to samozřejmě výčet realizovaných akcí 
nekončí, neboť jsme nelenili ani v závěru 
roku, kdy jsme vyhlásili dalších 5 výzev, 
v rámci kterých podpoříme předškolní 
vzdělávání nebo rozvoj sociálních služeb. 

Kromě přerozdělování finančních pro-
středků se MAS zaměřuje v rámci své-
ho největšího projektu na rozvoj regionu 
i v oblasti předškolního, základního a ne-
formálního vzdělávání na Náchodsku. 
Formou seminářů podporujeme i vzdě-
lávání dospělých; zkraje roku 2018 jsme 
na Slavném uspořádali seminář pro země-
dělce a lesníky. Pro stejnou skupinu byl 
určený seminář o agrolesnictví, uskuteč-
něný v září v Polici nad Metují. V létě jsme 
se zúčastnili akce Farmářské filmové léto 
na ekofarmě v Bělém a k příležitosti oslav 

pis pro myslivce a přátele přírody. Všech-
ny zúčastněné děti obdrží účastnický zá-
pisník, do kterého budou zapisovat plnění 
úkolů, které budou mladí adepti v průbě-
hu školního roku v přírodě plnit. Za splně-
ní úkolů obdrží nálepky a na konci školní-
ho roku budou jejich vyplněné zápisníky 
odeslány do redakce Myslivosti. Zúčast-
něné děti potom obdrží bronzový odznak 

100. výročí vzniku Československa jsme 
ve spolupráci s Městem Stárkov uspořá-
dali akci spojenou s výsadbou lípy svobo-
dy doplněnou o bohatý doprovodný pro-
gram. 

I v nadcházejícím roce vyhlásíme další 
výzvy, již nyní probíhá příprava čtyř vý-
zev, jež napomůžou například hasičům 
k pořízení techniky nebo krajině při vý-
sadbě dřevin v alejích. MAS bude nadále 
sdružovat místní města, obce, neziskový 
sektor, podnikatele a další k naplňování 
krásného, ale nelehkého údělu, kterým je 
rozvoj regionu. Děkujeme všem našim čle-
nům a dalším příznivcům za to, že jsou 
v tomto s námi na jedné lodi. Celému re-
gionu MAS Stolové hory přejeme, aby i na-
dále na radnicích a obecních úřadech se-
děli osvícení starostové a starostky, kteří 
dohlédnou i za hranice svého města. 

O našich aktivitách se více dozvíte 
na www.mas–stolovehory.cz a najdete 
nás také na facebooku.     Mirka Soldánová

malého Adepta myslivosti spolu se stříbr-
ným zápisníkem na další školní rok. V ná-
sledujícím školním roce pak mohou plnit 
úkoly stříbrného a další rok zlatého od-
znaku.

Věříme, že absolventi této myslivec-
ko – lesnické soutěže získají myslivecké 
a lesnické znalosti spolu s náklonností 
a láskou k okolní přírodě.

klonnost k lesní a volné přírodě. Zároveň 
poznenáhlu i postupně zvyšují jejich pří-
rodní znalosti a vědomosti. 

Kromě toho jsme odstartovali i novou 
dlouhodobou aktivitu pro mladé přátele 
přírody a myslivosti MLADÝ ADEPT MY-
SLIVOSTI (ve zkratce mAm). Tato činnost 
probíhá pod patronací redakce časopisu 
Myslivost – stráž myslivosti, což je časo-
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Za malíři do Vesmíru 
AMAG (Atelier malířů a grafiků)

Vážení čtenáři, jsme rádi, že vás opět 
můžeme přivítat na stránkách Náchod-
ského zpravodaje.

Náš kolektiv malířů a grafiků vám v no-
vém roce 2019 přeje mnoho zdraví a spo-
kojenosti. Budeme vás znovu informovat 
o dění v našem spolku. Zmíníme se o jeho 
historii i současnosti. Budeme se těšit na 
setkávání s vámi na akcích, které v letoš-
ním roce chystáme.

Zároveň vám zde přinášíme dva sním-
ky z vernisáže aktuální výstavy betlémů, 
která potrvá až do 13. ledna v prostorách 
výstavní síně Muzea Náchodska (roh Zá-
mecké a Tyršovy ulice). Tvůrce betlémů 
pan Lubomír Zeman stojí po levici pana 
starosty Birke, který se také s několika vý-
znamnými osobnostmi zahájení výstavy 
zúčastnil. Tři králové, linoryt od Vladimí-
ry Jíchové.

Za spolek AMAG 
Milan Jícha a Jiří Spíšek

Na přelomu letošního července a srpna zavítala do Náchoda 
skupina anglických skautů z Rushdenu, aby se setkala se skau-
ty z Náchoda a okolí. Během čtrnáctidenního výměnného poby-
tu navštívilo 14 dětí a 8 dospělých mnoho zajímavých regionál-
ních kulturních a přírodních památek, byly realizovány zajímavé 
vzdělávací aktivity např. návštěva profesionální hasičské zbroj-
nice ve Velkém Poříčí, program na ekosystém lesa Stezka koru-
nami stromů v Janských Lázní, exkurze do sklárny a následné 
vyfoukání skleněného výrobku v Harrachově. Nechyběla také ná-
vštěva českého skautského tábora a ukázka tradičních českých 
Vánoc. V Náchodě jsme anglické hosty seznámili nejen s měs-
tem, ale také s kouskem jeho historie zavítali jsme na radnici, na 
zámek, do kostela sv. Vavřince a dále do tvrzí Březinka a Voda. 
Návštěva byla završena intenzivním pětidenním pobytem v Kr-
konoších, kde se angličtí a čeští účastníci zúčastnili několika 
výletů po krásné krajině hor a hlavně si vyměnili některé zku-
šeností a dovednosnosti nejen ze skautského života. Věříme, že 
vznikla nová mezinárodní přátelství!

Děkujeme za finanční a materiální podporu Městu Náchod, 
Královéhradeckému kraji a dále firmám ATAS elektromotory Ná-
chod a PRIMÁTOR.                   Za středisko Náchod Andrea Kubcová

Angličtí skauti v Náchodě
Návštěvníci zimního stadionu v Náchodě se mohou posadit 

do nových sedaček.
Původní sedačky zde sloužily více než 30 let a v minulém týd-

nu je nahradily nové modernější. Město Náchod zakoupilo cel-
kem 200 kusů nových sedaček za celkovou cenu 499 800 Kč bez 
DPH. Sedačky, které dodala a namontovala firma PERFECT ICE, 
s.r.o., z Ostravy, lze do budoucna doplnit o další nové a zvýšit 
tak kapacitu na sezení. Zda to bude žádoucí, ukáže až samot-
ný provoz.

Nové sedačky na zimním stadionu
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Do návrhů mohou být zařazeni spor-
tovci TJ, SK, ATJ, ČOS, ORLA i ostatní (ne-
závislí sportovci). Návrhy posílejte na 
předepsaném formuláři (www.cushk.
cz/na)

Sportovce navrhují TJ, SK, svazy 
a ostatní organizace dle těchto zásad:

1. kategorie – JEDNOTLIVCI
Pro výběr je nutné umístění na 1.–3. 

místě v ofi ciálních přeborech jednotlivců 
ČR s účastí nejméně šesti závodníků na 
startovní listině, nebo účast na ME, MS, 
OH, Univerziádě a Světovém poháru. 

V návrhu uveďte jméno a příjmení, da-
tum narození, přesnou adresu bydliště, 
členství v TJ, SK či jiné organizaci, dosa-
žené výkony a umístění v roce 2018, při-
ložte fotokopii výsledkové listiny. 

Podmínkou je příslušnost ke klubu, TJ 
nebo organizaci se sídlem v okrese Ná-
chod. 

Vyhodnocení bude provedeno v kate-
gorii dospělých a v kategorii mládeže do 

K R I T É R I A
pro vyhodnocení nejlepších sportovců, kolektivů a trenérů okresu Náchod za rok 2018

Okresní sdružení České unie sportu v Náchodě, z.s. Servisní centrum sportu České unie sportu Náchod vyhlašují

18 let ve formě ankety odborníků a anke-
ty čtenářů Náchodského deníku.

2. kategorie – KOLEKTIVY
V této kategorii jsou posuzovány vý-

sledky kolektivu – umístění na 1.–3. mís-
tě na mistrovstvích a přeborech ČR (dlou-
hodobé soutěže) a účast na ME, MS. Dále 
budou do vyhodnocení zařazena druž-
stva, která postoupí do vyšší soutěže ČR. 

V návrhu uveďte název družstva s pří-
slušností k TJ, SK či jiné organizaci, kate-
gorii, přesnou adresu, dosažené výkony 
a umístění v roce 2018, přiložte fotokopii 
výsledkové listiny. 

Dále uveďte jméno a příjmení trenéra 
a kapitána, včetně jejich adres.

Vyhodnocení bude provedeno v kate-
gorii dospělých a  v kategorii mládeže do 
18 let ve formě ankety odborníků a anke-
ty čtenářů Náchodského deníku.

3. kategorie – TRENÉŘI
Trenéři budou vyhodnoceni na zákla-

dě výsledků svých svěřenců na mistrov-

stvích, přeborech ČR, ME, MS v roce 2018. 
V návrhu uveďte jméno a příjmení, datum 
narození, přesnou adresu bydliště, dosa-
žené výsledky jejich svěřenců, délku tre-
nérské činnosti.

Vyhodnocení bude provedeno ve formě 
ankety odborníků a ankety čtenářů Ná-
chodského deníku.

4. kategorie – MIMOŘÁDNÝ VÝKON
V této kategorii jsou posuzovány mi-

mořádné výkony jednotlivců i kolekti-
vů. V návrhu uveďte jméno a příjmení, 
datum narození, přesnou adresu bydli-
ště, členství v TJ, SK či jiné organizaci 
a dosažený výkon v roce 2018, přiložte 
fotografi i a fotokopii výsledkové listiny; 
nebo název družstva s příslušnosti k TJ, 
SK či jiné organizaci, kategorii, přesnou 
adresu, dosažený výkon v roce 2018, při-
ložte fotografi i družstva a fotokopii vý-
sledkové listiny.

     
  Hana Kopecká, 

předsedkyně OS ČUS Náchod, z.s.

CENTRUM PRO INTEGRACI OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
Královéhradeckého kraje, o. p. s., regionální pracoviště NÁCHOD

JE OD LEDNA 2019 PŘESTĚHOVÁNO!!!
 
NOVÁ ADRESA: 
HARMONIE 2 – NÁCHOD, ul. RYBÁŘSKÁ 1819, 1. POSCHODÍ č. dveří 104 
547 01 NÁCHOD, DIČ: CZ26594145, tel.: 491 426 027, 606 754 725, 
e-mail: nachod@czphk.cz

POZOR!

Nabízíme:
• služby sociálního poradenství pro osoby se zdravot-

ním postižením, (např. příspěvky na péči, průkazy TP, 
ZTP, ZTP/P apod.)

• půjčování rehabilitačních a kompenzačních pomůcek,
• nabízíme euroklíče pro držitele průkazů TP, ZTP, ZTP/P 

a pro ostatní zdravotně postižené osoby bez průkazu, 
které zajišťují rychlou dostupnost veřejných sociálních 
a technických kompenzačních zařízení (např. výtahů, 
schodišťových plošin, WC apod.) 

Kompenzační 
a rehabilitační pomůcky: 
mechanické vozíky, sedačky do vany, 
chodítka, klozetové vozíky, nájezdové 
rampy, antidekubitní matrace s kompre-
sorem, trojkolo, elektrické polohovací po-
stele s matrací, rotoped, biolampu, zve-
dák do vany, měřič pro diabetiky apod. 

Reprezentanti náchodského Sokola 
v silových sportech zazářili i na konci 
celkově velmi úspěšné sezóny. Závodní 
sezóna vyvrcholila mistrovstvím světa. 
MS GPC se konalo v maďarském Egeru 
18.–22. 9. 2018. Martin Horák v kategorii 
M1 RAW získal bronz v silovém trojboji 
a David Horák v kategorii T1 RAW vybo-
joval zlato v benchpressu. Martin Horák 
se poté nominoval také na MS WUAP, 
které se konalo 15.–20. 10. 2018 v Trnavě. 
Zde rozšířil svou už tak rozsáhlou sbír-
ku medailí o dva cenné kovy. V kategorii 
M1 RAW zvítězil v silovém trojboji a zís-
kal tak zlato, v mrtvém tahu pak obsadil 
druhou pozici a přivezl tak pro náchod-
ský Sokol ještě stříbrnou medaili.

Sokolové opět mistry 
světa v silových sportech
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HC Náchod uspořádal 
pro malé hokejisty Mikuláše na ledě

V plavání se v minulém a tomto víken-
du konaly nejvyšší soutěže pro jednotli-
vé věkové kategorie. A dařilo se i dvěma 
studentům Jiráskova gymnázia v Nácho-
dě, kteří nyní závodí za oddíl Lokomoti-
va Trutnov. 

Michal Jerman, student 4.V Jiráskova 
gymnázia v Náchodě, se kvalifikoval mezi 
24 nejlepších plavců ročníku 2004 na Mis-
trovství České republiky staršího žactva 
ve všech 6 individuálních disciplínách. 
Mistrovství ČR 14letých se pak konalo 
1.–2. 12. 2018 v Novém Jičíně. A Michal 
uspěl. Vybojoval ve fantastickém osob-
ním rekordu na 50VZ časem 25,53 stříbr-
nou medaili. A přidal ještě jeden cenný 
kov, kdy na bronzový stupínek vystou-
pil v disciplíně 100VZ v osobním rekor-
du v čase 55,98. Vyplaval pak ještě dvě 

Závody v Hradci Králové byly již dru-
hým výrazným úspěchem Pavlíny Mer-
tové. Pavlína závodí v kategorii nejmlad-
ší žačky a na závodech v Brně zazářila 
4. místem. V Hradci pak byla na místě 
pátém.

Zde závodila poprvé v této náročné 
kategorii Emma Voltr, která se solidním 
výkonem umístila na 24. místě. Úspě-
chu zde dosáhl i Jan Valtera, který zís-
kal 3. místo. Závodila zde i žačka Eliš-
ka Gajdošová. V Pardubicích pak bojovaly 
Adéla Týčová, Karolína Ryšavá, Hana Val-
terová, Tereza Němečková.

V posledním listopadovém týdnu pak 
děti absolvovaly závody v Novém Městě, 
Příbrami a v Praze. Držíme všem palce 
i v novém roce, vždyť trénují také v době, 
kdy mnoho dětí ještě spí...

Jaroslava Pavlovičová

KrasobrusleníPROGRAM NA KUŽELNĚ SKK PRIMÁTOR NÁCHOD – leden 2018

Studenti Jiráskova gymnázia v Náchodě 
medailisty na MČR A POHÁRU ČR v plavání

1. kuželkářská liga žen: (hrací den – sobota)
12. 1. 2019  11.00 SKK Primátor Náchod – KK Konstruktiva Praha 
2. 2. 2019  11.00 SKK Primátor Náchod – KC Zlín
2. kuželkářská liga mužů: (hrací den – sobota)
19. 1. 2019  14.00 TJ Červený Kostelec – KK SDS Sadská
2. kuželkářská liga žen: (hrací den – sobota)
19. 1. 2019  10.00 SKK Primátor Náchod B – TJ Spartak Pelhřimov
3. kuželkářská liga mužů: (hrací den – sobota)
12. 1. 2019  15.00 SKK Primátor Náchod A – TJ Sokol Praha Vršovice 
2. 2. 2019  15.00 SKK Primátor Náchod A – TJ Sokol Kolín
Východočeský přebor mužů: (hrací den – pátek)
11. 1. 2019  17.00 SKK Primátor Náchod B – START Rychnov n. Kn. C
1. 2. 2019  17.00 SKK Primátor Náchod B – KK Svitavy A
Východočeská soutěž mužů: (hrací den – pátek)
11. 1. 2019  19.30 SKK Primátor Náchod C – Lokomotiva Česká Třebová C
1. 2. 2019  19.30 SKK Primátor Náchod C – TJ Sokol Rybník B
Okresní přebory jednotlivců
5. 1. 2019  9.00 Okresní přebory jednotlivců  
Krajské přebory jednotlivců
26. 1. 2019  9.00 Krajské přebory jednotlivců

46. ročník turnaje neregistrovaných o pohár ředitele pivovaru PRIMÁTOR Náchod 
V lednu vrcholí turnaj neregistrovaných. Poslední hrací den je pátek 25. ledna 2019.  
Jinak se hraje tradičně pondělí, středa, čtvrtek, pátek a neděle. Více o turnaji na www.
kuzelky.nachod.net.

7. místa na 200VZ a 400VZ, 10. místo na 
200Z a 11. místo na 400PZ.

Jedenáctiletá Jana Moravíková je od 
září 2018 studentkou 1.V Jiráskova gym-
názia v Náchodě. Jana se kvalifikovala 
na Pohár ČR, což je nejvyšší závod pro 
tuto věkovou kategorii, který je rozdě-
lený na českou a moravskou část. Pohár 
ČR pro oblast Čech ročníku 2007 se ko-
nal 8.–9.12.2018 v Mladé Boleslavi a Jana 
zde zazářila. Vyplavala si hned 4 stříbr-
né medaile v osobních rekordech v krau-

lařských disciplínách na 
100VZ časem 1:07,99, na 
200VZ časem 2:24,96, 
na 400VZ časem 5:02,70 
a na 800VZ časem 
10:38,55. Přidala pak ješ-
tě dvě 9. místa na 200Z 
a 100M. 

Velké poděkování od 
Michala i Jany pak pa-
tří profesorům Jirásko-
va gymnázia v Náchodě, 
kteří svým skvělým pří-
stupem umožňují oběma 
studentům věnovat se 
závodnímu plavání a při-
pravit se a uspět v tom-
to sportu i na nejvyšších 
soutěžích ČR. 



LEDEN 21MUZEUM

v lednu 2018 v Regionálním muzeu Náchod
Přehled kulturních akcí

Muzeum Náchodska pořádá do dubna 2019 sbírku všech retro, 
starých, nemoderních a dalšími přívlastky označovaných věcí, 
které se povalují u vás doma, ale je vám líto je jednoduše vyho-
dit. Pro mnohé lidi již nemají předměty, jež byly vyrobeny před 
rokem 1989, žádnou jinou hodnotu než tu sentimentální, i tak 
se však mezi nimi mohou skrývat poklady, kterým právem pat-
ří své místo v muzejních sbírkách.

Pro připravovanou výstavu hledáme především vybavení 
na dovolenou, ale dárci mohou nosit veškeré věci, které se týka-
jí každodenního života v dobách reálného socialismu, jako je ob-
lečení, nádobí, hračky, toaletní potřeby, vybavení domácnosti, 
sportovní potřeby, elektronika apod. Vděčni budeme také za za-
půjčení fotografií, které si budeme moci oskenovat. 

Předměty ze sbírky budou nejprve využity při přípravě výsta-
vy zaměřené na různé způsoby trávení dovolené za socialismu 
a následně budou používány i při dalších výstavách. Přinést je 
můžete kdykoliv do muzea (vždy se jménem dárce a kontaktem 
na něj) nebo ve vyhlášených termínech přímo na osobní schůz-
ky s muzejními kurátory.

První schůzka se uskuteční 22. 1. 2019 v přednáškové míst-
nosti muzea v 1. patře Staré radnice (čp. 1) na Masarykově ná-
městí v Náchodě od 15.00 do 16.00 hodin.

Druhá schůzka se uskuteční 19. 2. 2019 v přednáškové míst-
nosti muzea v 1. patře Staré radnice (čp. 1) na Masarykově ná-
městí v Náchodě od 15.00 do 16.00 hodin.

Třetí schůzka se uskuteční 19. 3. 2019 v přednáškové místnos-
ti muzea v 1. patře Staré radnice (čp. 1) na Masarykově náměstí 
v Náchodě od 15.00 do 16.00 hodin.

Poslední schůzka se uskuteční 23. 4. 2019 v přednáškové míst-
nosti muzea v 1. patře Staré radnice (čp. 1) na Masarykově ná-
městí v Náchodě od 15.00 do 16.00 hodin.

Za Váš zájem a podporu předem velice děkujeme! 
Více informací: www.muzeumnachodska.cz a Fb Muzeum 

Náchodska.

Muzeum Náchodska pořádá do dubna 2019 sbírku věcí, které 
se vztahují k sokolskému hnutí. Dárci mohou nosit kroje, cvičeb-
ní úbory, náčiní, fotografie, odznaky i jiné předměty, které ilu-
strují historii i současnost spolku.

Pro připravovanou výstavu hledáme především předměty se 
vztahem k Náchodu, dárci však mohou nosit i věci vztahující se 
k Sokolu jako národní organizaci, např. k jeho sletům. Pokud 
doma máte nějaký zajímavý předmět, kterého se nechcete vzdát, 
a přesto si myslíte, že je zajímavý a byl by pro výstavu přínosem, 
budeme velmi rádi, zapůjčíte-li nám jej alespoň po dobu výsta-
vy. Vděčni budeme také za zapůjčení fotografií, popř. dopisů a ji-
ných listin, které si budeme moci oskenovat. 

Předměty ze sbírky budou nejprve využity při přípravě výsta-
vy zaměřené na připomenutí vzniku Sokola v Náchodě před 150 
lety a následně budou používány i při dalších výstavách. Při-
nést je můžete kdykoliv do muzea (vždy se jménem dárce a kon-
taktem na něj) nebo ve vyhlášených termínech přímo na osob-
ní schůzky s muzejními kurátory.

První schůzka se uskuteční 22. 1. 2019 v přednáškové míst-
nosti muzea v 1. patře Staré radnice (čp. 1) na Masarykově ná-
městí v Náchodě od 15.00 do 16.00 hodin.

Druhá schůzka se uskuteční 19. 2. 2019 v přednáškové míst-
nosti muzea v 1. patře Staré radnice (čp. 1) na Masarykově ná-
městí v Náchodě od 15.00 do 16.00 hodin.

Třetí schůzka se uskuteční 19. 3. 2019 v přednáškové místnos-
ti muzea v 1. patře Staré radnice (čp. 1) na Masarykově náměstí 
v Náchodě od 15.00 do 16.00 hodin.

Poslední schůzka se uskuteční 23. 4. 2019 v přednáškové míst-
nosti muzea v 1. patře Staré radnice (čp. 1) na Masarykově ná-
městí v Náchodě od 15.00 do 16.00 hodin.

Stálá expozice muzea Dějiny Náchoda a Náchodska 
Stálá expozice Muzea Náchodska v Broučkově domě na Masa-
rykově náměstí čp. 18 v Náchodě mapuje dějiny náchodského 
regionu od nejstarších doložitelných projevů života pravěkých 
lidí až po současnost. Součástí je rovněž ojedinělá expozice fi-
gurek vojáčků čsl. armády první republiky v miniatuře Měli 
jsme se bránit – 1938 modeláře a sběratele Lubora Šušlíka. Or-
ganizované výpravy lze objednat na tel. čísle 491 433 722 nebo 
na e-mailu muzeumna.expozice1@seznam.cz. Otevřeno denně 
mimo pondělí 9–12, 13–17 hod., 1. 1. 2019 zavřeno.

Betlémy staré i nové
Muzeum Náchodska srdečně zve na vánoční výstavu betlémů. 
Prezentovány budou historické betlémy, ale i nová betlemář-
ská tvorba, kterou zastupuje samostatná autorská výstava ve 
výstavní síni muzea Náchodska na rohu Tyršovy a Zámecké uli-
ce. Své betlémy zde představí náchodský řezbář Lubomír Ze-
man; autorem polychromie těchto betlémů je Milan Jícha. Ve 
stálé expozici muzea v Broučkově domě na Masarykově náměs-
tí čp. 18 mohou zájemci navštívit doprovodnou výstavu histo-
rických betlémů z Náchoda a Náchodska. Vystaven bude napří-
klad Hromádkův betlém s figurkami plhovského řezbáře Karla 
Beršíka, soubory figurek Antonína Plška z Kramolny, Karpašův 
mechanický betlém ze Starého Města, náchodský betlém Meto-
děje Jiráska, betlém Josefa Vondry z Červeného Kostelce, Fran-
tiška Vlacha ze Zbečníku a mnohé jiné. Na obě výstavy platí 
společná vstupenka. Výstavy potrvají do 13. ledna 2019, otevře-
no denně mimo pondělí 9–12 a 13–17 hod., 1. 1. 2019 zavřeno.

Z formy na stůl – jak se odlil porcelánový hrnek
Muzeum Náchodska srdečně zve do výstavní síně muzea (roh 
Zámecké a Tyršovy ulice) na výstavu užitného porcelánu. Por-
celán je nejdokonalejší a u nás nejmladší hmotou používanou 
v keramické výrobě. Předměty z tohoto materiálu jsou zastou-
peny v každé domácnosti. Přijďte se tedy podívat na vybrané 
předměty českého porcelánu ze sbírek muzejního depozitáře 
a technologii výroby zprostředkovanou surovinami a materiály 
používaných k výrobě. Výstava bude zahájena vernisáží 31. 1. 
2019 v 17 hodin a potrvá do 31. 3. 2019. Otevřeno denně mimo 
pondělí 9–12, 13–17 hod.

Pevnost Dobrošov v lednu
Rozestavěná dělostřelecká tvrz, součást čs. pohraničního opev-
nění z let 1935–1938 s prohlídkou rozsáhlého podzemí. V led-
nu je možnost prohlídky ve všední dny, a to POUZE na objed-
návku s dostatečným předstihem, přičemž minimální počet 
zájemců o návštěvu pevnosti je pět osob. Návštěvu pevnosti 
lze objednat na tel. čísle 724 120 498, či elektronicky: pevnost.
dobrosov@seznam.cz. 

Police nad Metují:  
Český řemeslný pohyblivý betlém Zdeňka Farského

Muzeum Náchodska zve návštěvníky do Police nad Metují do 
staré školy Dřevěnky, kde je pro ně připravena unikátní příle-
žitost zhlédnout monumentální čtyři metry dlouhý a dva me-
try vysoký mechanický betlém náchodského řezbáře Zdeňka 
Farského. Betlém doplní menší výstava historických hraček ze 
sbírek Muzea Náchodska. Výstavu lze navštívit do 13. ledna 
2019. Otevřeno bude denně mimo pondělí 9–12, 13–17 hodin, 
1. 1. 2019 je zavřeno.

Staré věci nepatří do starého železa

Tužme se! 150 let Sokola v Náchodě

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

Stomatologická pohotovost

v obchodním domě Kaufland 
denně 8–20 hodin.

Lékárenská 
pohotovostní služ ba 

 vždy od 15 hodin 
 5. 1. 2019 Drak
12. 1. 2019 Drak
19. 1. 2019 Povídání o pejskovi 
   a kočičce
26. 1. 2019 Povídání o pejskovi  
   a kočičce
2. 2. 2019 Drak

 5. 1. a 6. 1. MDDr. Tomáš Hýbl Hálkova 367,
  Náchod  Tel.: 491 428 636
 12. 1. a 13. 1. MUDr. Miroslava Jirmanová Komenského 48,
  Nové Město nad Metují Tel.: 491 472 947
 19. 1. a 20. 1. MUDr. Ludmila Jánská ZŠ TGM, Bartoňova,
  Náchod  Tel.: 491 421 604
 26. 1. a 27. 1. MDDr. Michal Jánský ZŠ TGM, Bartoňova,
  Náchod  Tel.: 491 421 604

AKCE PRO VEŘEJNOST
 neděle 6. ledna – ŽIVÝ BETLÉM 

tradiční představení Živého Betlému 
na Masarykově náměstí, veřejná generál-
ka v 15 hodin, vystoupení v 16 a 17 ho-
din, informace Ing. Ludmila Pohanková, 
tel. 608 812 232

 sobota 12. ledna 
– SOBOTA S ANGLIČTINOU 
Ledová sobota pro děti od 6 do 11 let, pro-
gram od 9 do 15 hodin, hravá výuka an-
gličtiny, hry, hrátky a soutěže, s sebou 
vybavený penál a přezůvky, přihlášky 
do 11. 1., cena 150 Kč, strava, materiál, 
pojištění, informace PhDr. Jaroslava Ný-
vltová, jajka@deckonachod.cz, tel. 775 
223 291

 19.–20. ledna – KURZ KRESBY PRAVOU 
MOZKOVOU HEMISFÉROU
od 9 do 17 hodin, pro zájemce od 12 let, 
lektorka Mgr. Věra Voltrová, s sebou pře-
zůvky, pohodlný pracovní oděv, svačina, 
nejsou nutné předchozí kreslířské zkuše-
nosti, cena 1500 Kč, přihlášky do 15. 1., in-
formace Bc. Tereza Išová, tel. 774 223 296

 neděle 20. ledna – VÝPRAVA NA DFA 
 taneční soutěž o nejlepší streetdance 
skupinu v ČR, Aldis Hradec Králové, cena 
350 Kč, informace Jaroslav Karásek, tel. 
775 22 919

 sobota 26. ledna 
– NÁCHODSKÝ KLONDIKE 
tradiční recesní zlatokopecký závod dvo-
jic či rodin, zábavné soutěže a zálesácké 
dovednosti, délka a náročnost trasy při-
způsobena věku, registrace v 9 hodin, 
startovné 30 Kč dítě, 50 Kč dospělý, 100 Kč 
rodina, informace Mgr. Helena Koutská, 
tel. 732 746 167

 sobota 26. ledna – RODINNÁ SOBOTA
odpolední program pro rodiny nebo jed-
notlivce, nerfková bitva pro kluky a ta-
tínky, výtvarná dílnička pro holky i ma-
minky, deskové hry, hry v tělocvičně, 
informace Mgr. Helena Koutská, tel. 732 
746 167

 pátek 1. února 
– HVĚZDÁŘSKÉ POLOLETKY
pololetní prázdniny v Déčku s hvězdář-
skou tématikou, zábavné pokusy, výtvar-
ná dílnička, sportovní aktivity, informa-
ce Mgr. Helena Koutská, tel. 732 746 167

leden
PROGRAM

www.decko–nachod.cz

2. – 3. února 
– HVĚZDA ORIENTU NOVĚ V BERÁNKU
celostátní soutěžní přehlídka v orientál-
ním tanci v různých kategoriích, v sobo-
tu – děti a skupiny do 18 let, v neděli – 
dospělé tanečnice sólistky, profi, skupiny, 
dua a tria, program pro veřejnost, infor-
mace www.hvezda-orientu.wz.cz, Bc. Te-
reza Išová, tel. 774 223 296

MATEŘSKÉ CENTRUM MACÍČEK
 čtvrtek 10. ledna 

– PSYCHOLOG V MACÍČKU
Jak na agresivitu u dětí, lektor Mgr. Petra 
Fettersová, program od 15 hodin, vstup-
né 80 Kč, informace Mgr. Jitka Ničová, tel. 
774 635 232, mc@deckonachod.cz 

 pátek 25. ledna – DRÁTKOVÁNÍ
výroba drátkovaných ozdob, program 
od 9.30 do 11.30 hodin, vstupné 60 Kč, in-
formace Mgr. Jitka Ničová, tel. 774 635 
232, mc@deckonachod.cz 
Na některé akce Déčka je třeba se hlásit přes 
registrační systém na www.decko-nachod.
cz, kde také najdete další informace. Čle-
nům Déčka bude na jednotlivé akce poskyt-
nuta sleva.

Přípravy na přivítání ,,nebesáků“ lipské 
maminky a tatínkové ani letos nepodce-
nili a na výzdobě si dali opravdu záležet. 
6. prosince pod stropem plným hvězd zá-
řil stromeček a vonělo cukroví. Mikuláše 
a jeho družinu děti společně s rodiči při-
volali písničkami. Padlému andělu se sice 
zpočátku nedařilo najít správný tón, ale 
nakonec díky kytaře, pěveckému nasazení 
dětí a hudebnímu sluchu pomocného an-
děla vše dopadlo, jak mělo. Pár slziček sice 
ukáplo, neboť pekelnící Kusáč, Holáč a Su-
cháč budili značný respekt, ale andělé spo-
lečně s Mikulášem měli vše pod kontro-
lou. Z knihy hříchu totiž vyčetli i spoustu 
dobrých skutků a vlastností a měli tudíž 
za co chválit. Navíc se většina dětí též ná-
ležitě přioděla a tak se opravená a nazdo-
bená lipská škola anděly a čerťaty přímo 
hemžila. Po nadílce se všichni svých stra-
chů dokonale zbavili, neboť v rámci soutě-
žení byl čert Sucháč zasypán papírovými 
koulemi a Holáč s Kusáčem si ho za kopy-
ta odtáhli neznámo kam…Pak se soutěži-
lo, odměňovalo, tančilo, radovalo, uklíze-
lo, jedlo a nakonec i loučilo. Všem, kteří 

Mikuláš naděloval 
opět i na Lipí

se na přípravě tohoto milého podvečera 
podíleli, děkuji. Děkujeme. Dělají to kaž-
dý rok a já jsem každý rok stejně dojatá 
a unesená jejich nadšením a nasazením. 
Děkujeme tímto i Městu Náchod za pod-
poru – nejen finanční .      Zuzka Jindrová
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Církve v Náchodě
Církev československá husitská
Husův sbor, Raisova 806, 547 01 Náchod, farář ThDr. Stani-
slav Švarc ThD. Kontakt mobil 776 736 885, pevná linka (pou-
ze v úřední hodiny) 491 426 223, e-mail: stanislav.svarc@volny.
cz.  Úřední hodiny: středa 15–17 hod. Kolumbárium otevřeno 
denně 9–17 hodin. Pravidelné bohoslužby se konají v neděli  
v 8.15 hod., Biblické hodiny ve čtvrtek v 16 hodin, místo Husův 
sbor,  Farská síň (vchod  Raisova ulice).
Římskokatolická farnost – děkanství Náchod
Římskokatolická farnost – děkanství Náchod, Masarykovo ná-
městí 75, 547 01 Náchod. Kontakty: kancelář 491 428 355, děkan  
P. Mgr. Zdeněk Kubeš 737 383 752, farní vikář P. Mgr. Jiří Jakou-
bek 720 206 260, výpomocný duchovní P. Václav Hejčl 776 283 073, 
www.nachod.farnost.cz, e-mail: farnost.nachod@tiscali.cz. Úřední 
hodiny: pondělí a čtvrtek 9.00–11.00 a 15.00–17.00, úterý, středa 
a pátek 9.00–11.00, v jinou dobu po předchozí domluvě. Bohosluž-
by v kostele sv. Vavřince: pondělí 7.00, úterý 18.00, středa 16.00, 
čtvrtek 7.00, pátek 18.00, sobota 7.30 a v 18.00 s nedělní platnos-
tí, neděle 7.30, 9.00 a 18.00. Mše svaté pro děti a mládež jsou slou-
ženy v kostele sv. Michaela v neděli v 10.15. Modlitební setkání  
v kostele sv. Michaela probíhá každý druhý čtvrtek od 19.00. „An-
dělka“ (setkání pro nejmenší) probíhá každý pátek od 17.00 na dě-
kanství. Příležitost ke svátosti smíření se naskýtá půl hodinu pře-
de mší svatou a v pátek hodinu přede mší svatou.
Boží láska a požehnání ať vás všechny provází po celý rok 2019.  
To vám ze srdce přeje                                         P. Zdeněk Kubeš, děkan 
Českobratrská církev evangelická
Purkyňova 535, farář Mgr. Marek Bárta, mobil: 604 892 182, e-mail: 
nachod-sonov@evangnet.cz. Objednání rozhovoru či návštěvy faráře 
kdykoliv po předchozí telefonické domluvě. Z rozhodnutí staršovstva 
se až do odvolání budou každou neděli konat pouze jedny bohoslužby 
pro celý sbor, a to v náchodském sborovém domě od 10.00 hodin. Stej-
ně tak i v neděli 13. 1., kdy bude navíc vysluhována sv. Večeře Páně. 
Bohoslužby v Domově důchodců v Náchodě budou ve čtvrtek 24. 1. 
od 9.30 hod. Biblická hodina v Harmonii s Markem Bártou ve čtvrtek 
17. 1. v 9.30 hodin. Setkání střední generace na faře v Šonově v pátek 
25. 1. od 17.30 hod. s tématem židovské svátky a slavnosti. Alianční 
týden modliteb a ekumenické modlitby za jednotu křesťanů proběh-
nou ve středu 9. 1. v kostele sv. Vavřince na náměstí od 18.00 hod., 
kde budou kázat Petr Geldner (CB) a Marek Bárta (ČCE), v pátek 11. 1. 
na faře v Šonově od 17.00 hod. s kázáním Jakuba Škarvana (CB) a ve 
středu 16. 1. ve sborovém domě CB v Purkyňově ulici čp. 584 od 18.00 
hod. budou kázat Zdeněk Kubeš (ŘKC) a Tomáš Špác (CASD). Biblické 
hodiny a schůzky dětí z důvodu konání týdnu modliteb a farářského 
kurzu v lednu odpadají. Přehled všech akcí a aktuální informace na-
leznete vždy na adrese www.nachod-sonov.evangnet.cz.
Církev adventistů sedmého dne
Tyršova 207, budova Sokola – 2. patro (bývalá Soukromá střed-
ní podnikatelská škola), kazatel Tomáš Špác, mo bil. 739 481 014,  
Bohoslužby každou so bo tu od 9.30 hodin.
Církev Nový Život 
Náchod, Raisova 253 (za okresním soudem), tel. 605 450 384 
www.novyzivot.cz. Bohoslužby každou neděli v 9.30 hod.

Církev bratrská
Purkyňova 584, kazatel Ing. Petr Geldner, telefon 777 217 968,  
e-mail. nachod@cb.cz. Kazatel senior Jiří Hofman, telefon 
605 973 056, kazatel senior RNDr. Pavel Javornický, CSc., tele-
fon 722 948 196. Bohoslužby v neděli v 9.30 hodin, Rozhovory 
nad Biblí ve středu od 18.30 hodin. Více na www.cb.cz/nachod.
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GALERIE výtvarného umění v Náchodě
 Náchodský výtvarný podzim – 35. ročník přehlídky umě-

ní regionu (do 6. 1.)
Tradiční rozsáhlá a oblíbená přehlídka regionální tvorby 
(malba, kresba, grafika, fotografie, koláž, plastika, textil).

 Tkáň. Informelní tendence v českém umění ve sbírce 
Alšovy jihočeské galerie v Hluboké nad Vltavou 
(26. 1. – 17. 3.)
Informelní umění, zkráceně informel, bylo hlavním evrop-
ským uměleckým směrem po druhé světové válce. Termín 
vyjadřoval jednu z jeho základních charakteristik – absen-
ci formy v tradičním smyslu. Díla syrové estetiky chtěla 
postihnout primární existenci člověka, bezprostředně otis-
kovanou do materie díla; ostatně informel je výtvarným 
ekvivalentem existencialismu v literatuře a filosofii. Výsta-
va představí unikátní soubor informelních tendencí šedesá-
tých let 20. století v Československu. Připomene přelomová 
díla a významné umělce naší tehdejší výtvarné scény. Ver-
nisáž v pátek 25. ledna v 17 hodin.

 Miroslav Vystrčil – Retrospektiva (sochy) 
(26. 1. – 17. 3.)
(ve spolupráci s Galerií výtvarného umění v Chebu)
Sochař Miroslav Vystrčil (1924–2014) patří k silné generaci, 
která začala studovat hned po druhé světové válce. Postup-
ně u něj zcela převážily realizace pro veřejný prostor. Sou-
středil se na specifický typ zakázek – na kašny a pítka. Ty 
nejvýznamnější dodnes najdeme například u stanice metra 
Malostranská nebo na nádraží Praha-Holešovice. V šedesá-
tých letech také navrhl několik pozoruhodných filmových 
plakátů. Vernisáž v pátek 25. ledna v 17 hodin.

 Josef Pokorný (1901–1944). Výtvarné návrhy pro užité 
umění (26. 1. – 17. 3.)
Výstava připomene jednu ze zapomenutých osobností ná-
chodského kulturního života, pedagoga a všestranného 
umělce Josefa Pokorného, který se věnoval výtvarné vý-
chově i organizaci a vedení rukodělných a uměleckých dí-
len na místních chlapeckých školách. Jako odborný učitel 
na měšťanské škole v Náchodě a později jako ředitel hlavní 
školy v Hronově se společně se svými žáky věnoval nejen 
práci se dřevem, ale i plakátové tvorbě a různorodé propa-
gační grafice. Inspirován národním stylem i art decem vy-
tvořil množství příležitostné grafiky zejména pro kultur-
ní akce a potřeby regionu. Dosud nikdy nevystavené práce 
z majetku rodiny odkryjí některé aspekty kulturního živo-
ta města Náchoda v meziválečném a válečném období. Ved-
le kreseb, užité grafiky i návrhů pro zahradní architekturu 
a užité umění budou vystaveny také ukázky hraček, kres-
lený betlém i volná tvorba Josef Pokorného. Jeho život při-
pomenou archivní dokumenty. Výstavu kurátorsky připra-
ví výtvarníkův vnuk. Vernisáž v pátek 25. ledna v 17 hodin.

 Sobotní výtvarná dílna 
– Křehkost sněhové vločky
Přijďte se do galerie zahřát a objevovat krásy zimy a sně-
hových vloček. Sněhové vločky mají překrásné tvary šesti-
úhelníku. Jsou to maličké zázraky nekonečné krásy. Na svě-
tě nenajdeme dvě naprosto stejné. Dílna pro rodiče s dětmi 
se uskuteční v sobotu 5. ledna v prostorách galerie od 14 
do 16 hodin. 
Určeno pro rodiče s dětmi od 5 let, mladší sourozenci jsou 
také vítáni, podle svých možností a chuti se mohou dílny 
účastnit. Doporučujeme pracovní oděv.
Hlaste se prosím nejpozději do čtvrtka 3. ledna na adrese: 
info@gvun.cz, nebo telefonicky 491 427 321. Na setkání 
s Vámi se těší Veronika Mesnerová.
Více informací na www.gvun.cz nebo facebook.com/galerienachod.
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Městská knihovna Náchod informuje v lednu 2019

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

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

Výstavy
Hala

 ARCHITEKTURA VE SLUŽBÁCH PRVNÍ REPUBLIKY 
Do 16. ledna. Výstava připravená Národním památkovým ústa-
vem v rámci oslav stého výročí vzniku Československa. V hale 
knihovny je k vidění její regionální část, která se váže k naše-
mu kraji. 
Studovna

 ŽIVOT A DOBA SPISOVATELE KARLA ČAPKA 
Do 31. ledna. Putovní výstava o životě spisovatele Karla Čapka, 
zapůjčená z Památníku Karla Čapka na Strži.
Dětské oddělení

 AŤÁSEK
Do 31. ledna. Výstava prací členů našeho výtvarného kroužku 
Aťásek.

Nový Zéland na stará kolena
V pondělí 21. ledna vás zveme na cestovatelskou besedu man-
želů Čejkových, kteří letos na jaře strávili dva a půl měsíce pře-
vážně na Jižním ostrově Nového Zélandu. Cestovali opět nízko-
nákladově na vlastní pěst, bez jakýchkoliv zajištěných služeb, 
dokonce i bez mobilů. Na kole, pěšky, autobusem, autostopem 
navštívili úžasné hory, krásná jezera, drsné fjordy, deštné lesy, 
nekonečné pláže i několik měst. O svých zážitcích budou vyprá-
vět v dětském oddělení od 17.30 hodin. 

Dílna pro dospělé – špagetové háčkování
V úterý 29. ledna pořádáme další kreativní dílnu pro dospělé. 
Tentokrát budeme háčkovat košíky z tzv. špagetové příze. Při-
hlášky přijímáme do 15. ledna ve studovně, kde rovněž vybírá-
me příspěvek na materiál ve výši 170 Kč. Vyrábět budeme tra-
dičně v dílně dětského oddělení od 15.00 hodin. 

Virtuální univerzita třetího věku
Naše knihovna se rozhodla připojit k Virtuální univerzitě tře-
tího věku, kterou pořádá již více než dvacet let Česká zeměděl-
ská univerzita v Praze. Pro druhý semestr jsme vybrali seminář 
Barokní architektura v Čechách, kterým posluchače provází 
doc. Mgr. Martin Pavlíček, Ph.D. Ke studiu na VU3V se může při-
hlásit osoba se statutem důchodce a invalidní důchodce bez roz-
dílu věku. Po vyplnění přihlášky a zaplacení administrativního 
poplatku ve výši 300 Kč se stane studentem. Přihlášky přijímá-
me ve studovně.

Kurz trénování paměti
Již osmým rokem pro vás připravujeme kurz trénování pamě-
ti pod vedením zkušené lektorky Aleny Naimanové. Přihlásit se 
mohou absolventi loňského kurzu, ale i noví účastníci. Kurz o de-
seti lekcích v lednu proběhne ve středu 23. a 30., a to vždy 
v 10.00, 13.00 a 15.30 hodin. Cena celého kurzu je 300 Kč, při-
hlášky přijímáme ve studovně.

Soutěžní hra pro děti – Lovci perel
Mořská truhla se nám pomalu začíná zaplňovat lovci a lovkyně-
mi perel a jejich úlovky, truhlu nám krásně zdobí. Pojď se k nám 
přidat i ty, ponoř se do hlubin příběhů a odměnou ti bude šnů-
ra perel. Ti, kdo nasbírají nejvíce perel, si budou moci na začát-
ku října otevřít truhlu s pokladem.
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LEDEN
1. út jen v 16 hod.

1. út jen v 18 hod.
2. st jen v 17 hod.

2. st jen v 15 hod.

3. čt jen v 17 hod.

3. čt jen v 18.45 hod.

4. pá jen v 17 hod.

4. pá jen v 19 hod.
7. po jen v 19.15 hod.
9. st jen v 19.15 hod.

5. so jen ve 14.30 hod.

5. so jen v 16.30 hod.

6. ne jen ve 13.45 hod.

6. ne jen v 16 hod. – 2D VERZE
7. po jen v 17 hod. – 3D VERZE

6. ne jen v 18.15 hod.

8. út jen v 16.45 hod.

8. út jen v 19.30 hod.

9. st jen v 17 hod.

10. čt jen v 19 hod.

10. čt jen v 17 hod.
14. po jen v 17 hod.
16. st jen v 17.30 hod.

11. pá jen v 19.15 hod.

11. pá jen v 17 hod. – 3D VERZE
12. so jen ve 14.15 hod. – 2D VERZE
13. ne jen ve 14 hod. – 3D VERZE
16. st jen v 15.30 hod. – 2D VERZE

12. so jen v 16.15 hod.
13. ne jen v 16 hod.
16. st jen v 19.15 hod.

13. ne jen v 18.15 hod.

15. út jen v 16.45 hod.

15. út jen v 19.15 hod.

17. čt jen v 17 hod.
19. so jen v 19.30 hod.
21. po jen v 19.30 hod.

18. pá, 23. st jen v 16 hod.
19. so jen v 15 hod.
20. ne jen ve 14.30 hod.

18. pá jen v 17.45 hod.
20. ne jen v 16.15 hod.
22. út jen v 17 hod.

18. pá jen v 19.30 hod.
20. ne jen v 18 hod.
22. út jen v 19 hod.

19. so jen v 17 hod.

21. po jen v 17 hod.

24. čt, 29. út jen v 17 hod.
26.scobota jen v 19.45 hod.
28. po jen v 19 hod.

24. čt jen v 19 hod.
26.scobota jen v 17.30 hod.
29. út jen v 19 hod.

25. pá, 28. po jen v 17 hod.
27. ne jen ve 14.30 hod.

25. pá jen v 19 hod.

26. so jen v 15.45 hod.

26. so jen ve 14 hod.
30. st jen v 15.30 hod.

27. ne jen v 18.45 hod.
30. st jen v 17.15 hod.

30. st jen v 19.30 hod.
31. čt jen v 17 hod.
ÚNOR 2019
1. pá jen v 19.30 hod.
2. so jen v 16,15 hod.
3. ne jen v 17 hod.

31. čt jen v 19 hod.
ÚNOR 2019
3. ne jen v 19 hod.

ČERTÍ BRKO Láska prochází i peklem… Klasická česká rodinná pohádka. Vstupné 120 Kč (děti 100 Kč). Mládeži přístupný.

UTOP SE, NEBO PLAV
… někdy stačí synchronizovat. Komedie o snech, které se mohou splnit, přestože se v ně ani neodvažujeme doufat. Hledá se nový člen do družstva mužského synchronizovaného plavání (ano, máme 
na mysli mužské akvabely) – to ještě netuší, do jak pestré společnosti sympatických ztroskotanců se dostává… České titulky. Vstupné 120 Kč. Mládeži přístupný.

SNĚHOVÁ KRÁLOVNA: V ZEMI ZRCADEL
Svět kouzel a kouzelníků se střetne s králem Haraldem, který se rozhodne zbavit svět veškeré magie a čar. Animovaná dobrodružná komedie, uváděná v českém znění. Vstupné 130 Kč (děti 110 Kč). 
Mládeži přístupný.

NA STOJÁKA V KINĚ Úplně nová show, úplně nové fóry! Vtipy, které jste ještě neslyšeli, fóry připravené speciálně pro tuto příležitost, témata, která čekala na správný moment, pohotovost komi-
ků s rychlostí blesku a doslova na milimetr přesné a dokonale časované pointy. Vstupné 80 Kč. Mládeži přístupný.

TOMAN
Obchodník s osudy lidí… Filmové drama režiséra a producenta Ondřeje Trojana o vzestupu a pádu na pozadí doby, která dodnes ovlivňuje naše životy. Vstupné 100 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

DILILI V PAŘÍŽI „Okouzlující pařížské dobrodružství…“ Půvabný animovaný příběh o dobrodružství malého děvčátka přiblíží malým divákům dobu „Belle Époque“, takzvané Krásné časy v ději-
nách Francie, známé z plakátů Alfonse Muchy… České znění. Vstupné 100 Kč. Mládeži přístupný.

ZNOVU VE HŘE 
Její talent byl skutečný. Její životopis nikoli… Nikdy není pozdě začít znovu! Vtipný a zároveň romantický film o cestě jedné obyčejné dívky za štěstím. Jennifer Lopez v hlavní roli romantické kome-
die. České titulky. Vstupné 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

YETI: LEDOVÉ DOBRODRUŽSTVÍ Připravte se: Ať je ti, jak je ti, je tady YETI! Rodinná komedie, ve které je Yeti přesvědčen, že záhadné bytosti známí jako „lidé“ nebo „pidinožky“ opravdu exis-
tují! Velká zábava pro celou rodinu, uváděná v českém znění. Vstupné 110 Kč. Mládeži přístupný.

BOHEMIAN RHAPSODY Jediné, co je pozoruhodnější než jejich muzika, je jeho příběh… Hudební životopisný film, uváděný s českými titulky. Vstupné 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

MARY POPPINS SE VRACÍ
Když nevíte, jak dál, pamatujte, že kouzlo je vždy nablízku… V hlavní roli Emily Blunt, v dalších rolích Lin-Manuel Miranda, Ben Whishaw, Emily Mortimer, Julie Walters, Colin Firth a Meryl Stre-
ep. Rodinný film studia Disney, uváděný v českém znění. Vstupné 120 Kč (děti 100 Kč). Mládeži přístupný.

SPIDER – MAN: PARALELNÍ SVĚTY  FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D A VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
Akční animovaný film studia Marvel. O dospívajícím chlapci z Brooklynu a nekonečných možnostech Paralelních světů, kde je víc než jen jeden maskovaný hrdina. České znění.. Vstupné 3D verze 
150 Kč (děti 130 Kč), 2D verze130 Kč (děti 110 Kč). Mládeži přístupný.

ZRODILA SE HVĚZDA
V hlavních rolích v dechberoucím romantickém hudebním dramatu Bradley Cooper a Stefani Germanotta, kterou celý svět zná pod jejím uměleckým pseudonymem Lady Gaga. České titulky. Vstup-
né 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

AQUAMAN Domov volá… Filmový příběh o populárním superhrdinovi. Akcí nabitý film, dobrodružné fantasy a vizuálně úchvatný, velkorozpočtový snímek ze světa sedmi moří! Uvádíme v čes-
kém znění. Vstupné 130 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

KNIHA OBRAZŮ
Jean-Luc Godard se opět hlásí ke slovu s nekompromisní razantností filmového aktivisty a umělce, který stále věří v nezastupitelnou roli kinematografie. Jeho obrazový esej o odcizení a agre-
si současného světa je nápadně prodchnutý hororovou atmosférou… Film byl oceněn Zvláštní Zlatou palmou na MFF v Cannes 2018. České titulky. Vstupné 100 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

BUMBLEBEE
Příběh filmu Bumblebee časově předchází všem dílům předchozích Transformers, a přestože fanoušci dostanou to, na co jsou u téhle populární ságy zvyklí, film Bumblebee do série tak úplně neza-
padá – film se vrací k lehkosti a zábavnosti… Dobrodružný film, uváděný v českém znění. Vstupné 130 Kč. Mládeži přístupný.

BEAUTIFUL BOY
Jak se stalo, že se milovaný, talentovaný a krásný Nic stal závislým na drogách? A jak ho zachránit? V autentickém a emotivním snímku podle skutečných událostí září v rolích otce a syna Steve Ca-
rell a Timothée Chalamet. České titulky. Vstupné 90 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

CENA ZA ŠTĚSTÍ
Kdo platí za naše chyby? Obyčejné lidské štěstí může mít mnoho podob. Hrají Ivana Chýlková, Vanda Hybnerová, Tomáš Hanák, Pavel Řezníček, Jaroslav Plesl, Klára Pollertová-Trojanová, Josef Tro-
jan, Olga Wdowiaková, Jana Šulcová a další. Vstupné 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

PO ČEM MUŽI TOUŽÍ Jak vyřešit problémy po chlapsku? Scénář napsal režisér úspěšné romantické komedie „Pohádky pro Emu“ Rudolf Havlík společně se spisovatelkou Radkou Třeštíkovou. 
Vstupné 110 Kč. Mládeži přístupný.

RAUBÍŘ RALF A INTERNET  FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D A VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
Walt Disney Animation Studios uvádí akcí nabité dobrodružství – od tvůrců hitu „Zootropolis – Město zvířat“. Známý videoherní záporák Ralf a jeho malá rošťácká kamarádka Vanilopka von Šmak 
musí podniknout riskantní cestu po světové počítačové síti a najít náhradní část do Vanilopčiny videohry s názvem Cukrkáry… České znění. Vstupné 3D verze 150 Kč (děti 130 Kč), 2D verze 130 Kč 
(děti 110 Kč). Mládeži přístupný.

ROBIN HOOD „Povídá se o nějakém zbojníkovi...“ Robin (Taron Egerton), válkou zocelený bojovník, se vrací z křižáckých výprav, aby společně se svým maurským přítelem Malým Johnem (Jamie 
Foxx) povstal proti zkorumpované anglické vládě v moderní vzrušující akční podívané plné zběsilých bojů, epické válečné choreografie i nadčasové romantiky. České titulky. Vstupné 120 Kč. Do-
poručená přístupnost: od 12 let.

BOHEMIAN RHAPSODY
Jediné, co je pozoruhodnější než jejich muzika, je jeho příběh… Hudební životopisný film, uváděný s českými titulky. Vstupné 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

FANTASTICKÁ ZVÍŘATA: GRINDELWALDOVY ZLOČINY
Kdo změní budoucnost? Rodinné dobrodružné fantasy, natočené podle knižní předlohy J. K. Rowlingové. České znění. Vstupné 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

3 DNY V QUIBERONU
Drama o posledním interview s Romy Schneider. Pro generace diváků je Romy Schneider naplněním romantického snu – noblesní císařovnou Sissi. Do francouzského letoviska Quiberon přijíždí ale 
jako zlomená žena, herečka na soumraku kariéry. V melancholických kulisách přímořského střediska má podstoupit pomyslné vzkříšení, jehož součástí je vedle ozdravných procedur i rozsáhlé in-
terview, které přijíždí udělat novinář německého deníku Stern. České titulky. Vstupné 100 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

SKLENĚNÝ
M. Night Shymalan uvádí zcela nový thriller inspirovaný komiksem. Spojuje tak dva samostatné úspěšné filmy Vyvolený (2000) a Rozpolcený (2016). Dramatické mysteriózní sci-fi, uváděné s český-
mi titulky. Vstupné 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

LEDOVÁ SEZÓNA: MEDVĚDI JSOU ZPĚT
… zimní spánek je pro srábotky! Když se venku ochladí, začíná pro medvědy a pro celou partu kamarádů ze severu ta pravá Ledová sezóna, sezóna plná dobrodružství a zábavy. Animovaná kome-
die, uváděná v českém znění. Vstupné 110 Kč. Mládeži přístupný.

HUSÍ KŮŽE 2: UKRADENÝ HALLOWEEN
Pokračování úspěšné komedie, ve které opět pár zvědavých teanagerů oživí monstra uvězněná v knihách, a to navíc na Halloween! Dobrodružná rodinná fantasy i hororová komedie, uváděná v čes-
kém znění. Vstupné 120 Kč. Mládeži přístupný.

KURSK
Drama podle skutečné katastrofické události, ke které došlo v roce 2000 na palubě jaderné ponorky K-141 Kursk… Začíná zoufalý boj s časem. Pro námořníky. Pro jejich rodiny. Záchranou operaci 
komplikuje zchátralé vybavení a odmítavý postoj ruské vlády přijmout zahraniční pomoc… České titulky. Vstupné 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

SPIDER – MAN: PARALELNÍ SVĚTY
Akční animovaný film studia Marvel. České znění. Vstupné 130 Kč (děti 110 Kč). Mládeži přístupný.

MARY POPPINS SE VRACÍ Když nevíte, jak dál, pamatujte, že kouzlo je vždy nablízku… Rodinný film studia Disney, uváděný v českém znění. Vstupné 120 Kč (děti 100 Kč). Mládeži přístupný.

NARUŠITEL
Na křídlech za svobodou… Život armádních letců socialistického Československa naplňovaly opojné chvíle svobody v oblacích a přátelství na celý život, z velké části ho ale ničil dozor státní bezpeč-
nosti a jejích udavačů… V hlavních rolích Jiří Dvořák, Petr Kostka, Pavel Neškudla, Stanislav Zindulka a Veronika Arichteva. Vstupné 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

FAVORITKA
Píše se začátek 18. století a ve Velké Británii vládne královna Anna… Na královském dvoře nešťastné a slabé britské panovnice Anny Stuartovny dochází ke každodennímu boji o její vrtkavou pří-
zeň. Usilují o ni nejen ministři a vojevůdci, ale především její dvě společnice, Lady Sarah a komorná Abigail. Film Favoritka již získal dvě ceny na festivalu v Benátkách a je nominován na pět Zlatých 
glóbů. Nominace na Oscary jsou očekávány. České titulky. Vstupné 120 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

PSÍ DOMOV Dobrodružný rodinný film od autora knižního bestselleru Psí poslání. Mnoho dobrodružství, noví přátelé, ale i nebezpečí a nástrahy velkého neznámého světa... Rodinný dobrodruž-
ný film, uváděný v českém znění. Vstupné 120 Kč. Mládeži přístupný.

AQUAMAN
Domov volá… Akcí nabitý film, dobrodružné fantasy a vizuálně úchvatný, velkorozpočtový snímek ze světa sedmi moří! Uvádíme v českém znění. Vstupné 130 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

ASTERIX A TAJEMSTVÍ KOUZELNÉHO LEKTVARU Sveřepí Galové se vracejí! Animovaná rodinná komedie, uváděná v českém znění. Vstupné 110 Kč Mládeži přístupný.

OVEČKY A VLCI
Podaří se vlkům a ovečkám zachránit své městečko? Ovečky a vlci se dohodli, že budou žít společně v míru. Tak tomu taky je až do chvíle, kdy se ve vesnici objeví neočekávaní hosté – černí vlci… 
Dobrodružný animovaný film, uváděný v českém znění. Vstupné 120 Kč. Mládeži přístupný.

BOHEMIAN RHAPSODY Jediné, co je pozoruhodnější než jejich muzika, je jeho příběh… Hudební životopisný film, uváděný s českými titulky. Vstupné 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

SPIDER – MAN: PARALELNÍ SVĚTY Akční animovaný film studia Marvel. České znění. Vstupné 130 Kč (děti 110 Kč). Mládeži přístupný.

BUMBLEBEE Dobrodružný film, uváděný v českém znění. Vstupné 130 Kč Mládeži přístupný. 

ŽENY V BĚHU
Komedie o ženách, které se nebojí vyběhnout štěstí naproti… O svérázné mamině a jejích třech dcerách a jejích problémech s muži, jednom slibu, sázce – to vše s řadou překážek a komediálních 
komplikací, od tvůrců filmu Bezva ženská na krku. V hlavních rolích Zlata Adamovská, Tereza Kostková, Veronika Khek Kubařová, Jenovéfa Boková, Ondřej Vetchý, Vladimír Polívka a Martin Hof-
mann. Režie Martin Horský. Vstupné 130 Kč. Mládeži přístupný. 

ÚNIKOVÁ HRA
… umírají touhou si zahrát! Akční hororový thriller vyprávějící příběh šesti lidí, kteří přijali výzvu zúčastnit se únikové hry. Velmi brzy ale zjistí, že ze hry cesta ven neexistuje… a začíná boj o pře-
žití. České titulky. Vstupné 120 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.
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