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Náchodský zpravodaj
říjen 2021

Město Náchod si hýčká své občany, 
a to bez rozdílu věku. Činnosti dětských 
a mládežnických skupin sportovního či 
kulturního zaměření je věnována velká 
péče i podpora. Jsme si však vědomi stá-
le narůstajícího počtu seniorů a rádi by-
chom přispěli ke kvalitě života právě této 
věkové skupiny. Příkladem je již několik 
let probíhající Akademie 60+ na náchod-
ské ZUŠ, z níž se rekrutovala již řada ab-
solventů hudebních, pohybových či umě-
leckých oborů nebo nedávno zřizované 
Seniortaxi, které v nemalé míře pomáhá 
seniorům při zvládání jejich každoden-
ních potřeb. Město Náchod přišlo také 
se zajímavou možností a tou je propoje-
ní obou generací, a tak vznikl právě pro-
bíhající česko-polský projekt „Přeshranič-
ní mezigenerační integrace“ reg. č. CZ.11.4
.120/0.0/0.0/17_028/0001652, který je spo-
lufinancován z prostředků Evropské unie 
– Evropského fondu pro regionální rozvoj 
(EFRR) a státního rozpočtu ČR prostřed-
nictvím programu INTERREG V-A Česká 
republika – Polsko 2014–2020. V tomto 
projektu dochází k vzájemnému obohaco-
vání jak dětí a mládeže, tak právě i těch 
dříve narozených. Účastní se nejen výuky, 
společných koncertů a výstav v základní 
umělecké škole, ale i tvořivých ručních 
dílen, workshopů zaměřených na moder-
ní technologie či sebeobranu v Městské 
knihovně Náchod a množství společných 

Junior-Senioráda 2021 
v Náchodě s mezinárodní účastí

výletů do českých i polských měst. Jed-
ním z pomyslných vrcholů tohoto projek-
tu byla Junior-Senioráda, která proběh-
la na atletickém stadionu Hamra 18. září 
2021. Na stadionu se sešly takřka tři stov-
ky juniorsko-seniorských sportovců nejen 
z Náchoda, Hronova, České Skalice, ale 
i z polského Kłodzka, Świdnice a Kędzier-
zyn-Koźle. Všichni zažili spoustu zábavy 
i lehkého protažení těla při absolvování 
13 disciplín. Nechyběly klasické disciplí-
ny jako Nordic walking, hod na basketba-
lový koš či střelba na branku nebo slalom, 
ale i ty méně známé, jejichž názvy jako 
Garden rondo, Spin Ladder nebo Cornhole 
mnohdy působily potíže už při jejich vy-
slovování. Na všechny, kteří zdolali veš-
keré náročné i méně náročné disciplíny 
čekaly praktické a voňavé dárky v podo-
bě koupelových solí a mýdel a v neposled-
ní řadě několikachodový oběd v nedale-
ké restauraci Elko. Spokojení i posilněni 
obědem se pak pustili do meziměstských 
klání v již nacvičených disciplínách. Hod-
ně se bojovalo i fandilo, ale skutečnými 
vítězi se pro ten den stali všichni, a to 
nejen nad vlastní pohodlností, ale i nad 
zdánlivými jazykovými nebo mezigene-
račními bariérami. Junior-Senioráda 2021 
v Náchodě tak bezezbytku naplnila název 
projektu o přeshraniční mezigenerační in-
tegraci a posloužila tak dobré věci.

Sabina Matoulková
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Zprávy 
z radnice
Rada města Náchoda 
6. 9. 2021 
Jednání rady města se zú-
častnilo devět radních. Čísel-
ný popis u zprávy představu-
je poměr hlasů při hlasování PRO – PROTI 
– ZDRŽEL SE.
Majetkoprávní úkony obce

 RM schválila pořízení a výměnu zaři-
zovacích předmětů v majetku města dle 
předloženého seznamu Správou budov. 
 9-0-0

 RM schválila záměr pronájmu prostoru 
sloužícího k podnikání, který je součástí 
budovy s čp. 1 v ul. Českoskalická v Nácho-
dě, stavba stojí na pozemku pč. st. č. 11/1 
(zastavená plocha a nádvoří), vše v k.ú. Sta-
ré Město n. M. včetně zveřejnění záměru 
na úřední desce a vypsání výběrového ří-
zení na pronájem tohoto prostoru (restau-
race U Stříbrného potoka). 9-0-0

 RM schválila záměr vypůjčení nebyto-
vého prostoru, který je součástí budovy 
s čp. 731 v ul. Krámská v Náchodě stojící 
na pozemku pč. st. č. 107 (zastavená plo-
cha a nádvoří), vše v k.ú. Náchod. 9-0-0

 RM souhlasila s umístěním nabíjecích 
stanic pro auta s alternativním pohonem 
v lokalitách na parkovišti za radnicí, v ul. 
Palachova a ul. Za Teplárnou. Dále schvá-
lila rezervaci 2 parkovacích míst pro 1 na-
bíjecí stanici s ročním nájemným ve výši 
43.800 Kč/rok bez DPH. 9-0-0

 RM schválila vyvěšení záměru a výzvy 
pro podání nabídek na pronájem nebyto-
vých prostor v areálu Dětského doprav-
ního hřiště v Bělovsi a ustanovila komisi 
pro otevírání obálek a posouzení a hodno-
cení nabídek. 9-0-0
Vydání publikace Ing. Arch. František 
Kulhánek – Náchodský Gočár 9-0-0

 RM schválila záměr na vydání publikace 
„Ing. Arch. František Kulhánek – Náchod-
ský Gočár, Náchod pohledem městského 
architekta“ ve spolupráci s Fotoklubem 
Náchod.
Žádosti o dotaci 9-0-0

 RM schválila dotaci pro organizaci BK 
Bizoni Náchod ve výši 15.000 Kč na celo-
roční činnost mládeže na rok 2021. Zá-
roveň rada schválila i dotaci pro organi-
zaci TJ Delfín Náchod, ve výši 25.000 Kč 
na celoroční činnost mládeže na rok 2021 
s tím, že od r. 2022 nebudou akceptovány 
pozdě podané žádosti o dotaci.

 RM schválila dotaci pro V. Frintovou, 
Náchod, ve výši 20.000 Kč na tréninkovou 
činnost a dopravu série závodů mistrov-
ství světa.  9-0-0
FOODFESTIVAL 2022 – žádost 8-0-0

 RM souhlasila s bezplatným zapůjčením 
Masarykova náměstí v Náchodě za úče-
lem konání akce FOODFESTIVAL Náchod 
2022 v termínu 28. 5. 2022; dále souhla-
sila s bezplatným zapůjčením části pro-

stor přízemí budovy MěÚ pro vytvoření 
nutného zázemí pro účinkující a s uzavír-
kou Masarykova náměstí a s tím souvise-
jícím dopravním omezením a technický-
mi požadavky.
Bartoňova vila – obnova teras 9-0-0

 RM vzala na vědomí změnové listy  
č. 7–13 a schválila uzavření dodatku č. 2 
ke smlouvě o dílo na stavbu „Náchod, Zá-
mecká 243, Bartoňova vila, obnova teras“ 
se zhotovitelem Průmstav Náchod s.r.o., 
dle předloženého konceptu.
Veřejná zakázka na stavební práce „2 
BYTOVÉ DOMY – SUN NÁCHOD, KOMUNI-
KACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY“ 9-0-0

 RM schválila nabídku na zakázku za-
danou v podlimitní veřejné zakázce 
na stavební práce zadané ve zjednoduše-
ném podlimitním řízení dle § 53 zákona  
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zaká-
zek, v platném znění, „2 BYTOVÉ DOMY–
SUN NÁCHOD, KOMUNIKACE A ZPEVNĚ-
NÉ PLOCHY“ a schvaluje uzavření smlouvy 
o dílo s účastníkem Alprim CZ s.r.o., Velké 
Poříčí, dle předložené nabídky. 
Innogy Energetika Plhov, Náchod – Zá-
měr instalace nového plynového parní-
ho kotle K10   9-0-0

 RM vzala na vědomí záměr instalovat 
nový plynový parní kotel včetně podílu 
města Náchod na investici a doporučila 
zastupitelstvu města schválit záměr in-
vestice jeho pořízení, na kterém se město 
Náchod bude finančně podílet. 

TELEGRAFICKY:
 RM vzala na vědomí oznámení o opra-

vě výtahu v domě čp. 1810 v ul. Rybářská 
– Harmonie I. – v Náchodě za cenu před-
ložené nabídky. 9-0-0

 RM schválila smlouvu o výpůjčce s Ob-
lastním spolkem ČČK Náchod o výpůjčce 
místností č. 248, 235 a 224 v ul. Pražská 
1759, které jsou v majetku města. 9-0-0

 RM schválila záměr umístit samoob-
služný prací kiosek v lokalitě Za Teplár-
nou a zároveň uložila odboru správy ma-
jetku a financování vyjednat podmínky 
nájemní smlouvy. 9-0-0

 RM schválila uzavření nájemní smlou-
vy s firmou Primátor a.s., Náchod, na pro-
nájem plochy v ul. Kladská, Náchod. 9-0-0

 RM schválila konání akce Slavnostní 
otevření dopravního hřiště v Náchodě 
dne 3. 10. 2021. 9-0-0

 RM schválila podporu akce 125. výročí 
založení Jiráskova gymnázia formou do-
tace ve výši 20.000 Kč pro Nadaci Jirásko-
va gymnázia. 8-0-1

 RM neschválila předloženou nabídku  
J. Kříže, Náchod, na vydání knihy s ná-
zvem „Židovská náboženská obec v Ná-
chodě“. 0-0-9

 RM vzala na vědomí informace k reali-
zaci vodorovného dopravního značení č. 
V 20 (Piktogramový koridor pro cyklisty) 
na cyklopruzích v ul. Pražská a ul. Čes-
koskalická a uložila odboru dopravy a sil-
ničního hospodářství realizací. 9-0-0

 RM vzala na vědomí zápis z jednání 
letopisecké a místopisné komise ze dne  
5. 8. 2021.  9-0-0

 RM souhlasila se zněním „Zadání Územ-
ní studie lokality – zastavitelná plocha 
Z23/n Územního plánu Náchod“. 9-0-0

 RM přijala darem umělecké dílo – ob-
raz od p. starosty J. Birke, a uložila odbo-
ru správy majetku a financování uzavřít 
darovací smlouvu a obraz zařadit do ma-
jetku města. 9-0-0

 RM schválila výjimku z počtu dětí ve  
3. třídě MŠ Vítkova, Náchod, z 20 na 22 
dětí. 9-0-0

 RM schválila výjimku z nejvyššího po-
čtu žáků v IX. B ZŠ T. G. M., Náchod, z 30 
na 32 žáků. 9-0-0

 RM vzala na vědomí vyhlášení ředitel-
ského volna v náchodských základních 
školách a ZUŠ Náchod na den 27. 9. 2021. 
 9-0-0

 RM souhlasila s realizací projektové-
ho záměru „Modernizace multimediální 
učebny – ZŠ Pavlišovská, Náchod, v rámci 
výzvy „MAS Stolové hory – IROP – Vzdě-
lávací infrastruktura“. 9-0-0

 RM souhlasila s realizací projektového 
záměru „ZŠ T. G. M., Náchod, Moderniza-
ce multimediální učebny“ v rámci výzvy 
„MAS Stolové hory – IROP – Vzdělávací in-
frastruktura“. 9-0-0

 RM souhlasila se zapojením ZŠ Plhov, 
Náchod, do projektu „Šablony pro ZŠ III“ 
v celkové výši 853 308 Kč. 9-0-0

 RM souhlasila se spoluprací ZŠ T. G. M., 
Náchod a města Náchod na projektu „Ško-
la plná pohybu – hýbej se s námi, Nácho-
dě“. 9-0-0

 RM schválila cenovou nabídku a souhla-
sila s uzavřením objednávky pro M. Hánu, 
Hronov, na výměnu osvětlení v ZŠ Komen-
ského, Náchod.  9-0-0

 RM schválila cenovou nabídku a souhla-
sila s uzavřením objednávky pro ELEK-
TROIN, Náchod, na výměnu rozvaděče 
na Jiráskově koupališti. 9-0-0

 RM schválila vystavení objednávky 
na akci ZŠ 1. Máje, Náchod, na opravu 
vstupní haly, II. NP, pro M. Hejzlara, Ná-
chod. 9-0-0

 RM schválila cenovou nabídku a souhla-
sila s uzavřením objednávky pro DOMIVO 
s.r.o., Náchod, na výměnu vstupních dve-
ří pro promítací kabiny kina Vesmír Ná-
chod. 9-0-0

 RM schválila cenovou nabídku a souhla-
sila s uzavřením objednávky pro J. Nešně-
ru, Č. Kostelec, na opravu dorozumívací-
ho zařízení v MěSSS Marie. 9-0-0

 RM schválila změnu zhotovitele a sou-
hlasila se změnou objednávky na vyma-
lování kaple na Pavlišově. 9-0-0

 RM schválila čerpání fondu rezerv a roz-
voje na základě žádosti ředitelky ZŠ T. G. 
M., Náchod, v celkové výši 191.746,25 Kč 
a převod této částky do rozpočtu této pří-
spěvkové organizace, a to ve dvou částech, 
121.756,25 Kč okamžitě, částku 69.990 Kč 
nejdéle do prosince t.r. Finanční prostřed-
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ky budou použity na zastínění učebny fy-
ziky, skladu chemie a tvorbu nových inter-
netových stránek školy.  9-0-0

 RM souhlasila s ohraničením parkoviš-
tě na pozemku p.č. 2317/1 a 2317/2 na roz-
hraní ulic Parkány a Volovnice (za objek-
tem „Skála“), Náchod 13 ks litinových 
sloupků spojených řetězem. Ohraničení 
zajistí TS Náchod. 9-0-0

 RM souhlasila s výší nákladů (neusku-
tečněných tržeb) ve výši 16.500 Kč v sou-
vislosti s poskytnutím MHD zdarma 
v rámci konání Evropského týdne mobi-
lity ve dnech 16.–22. 9. 2021.  9-0-0

Zastupitelstvo města Náchoda 
20. září 2021
Jednání zastupitelstva města se zúčastnilo 
23 zastupitelů, čtyři byli omluveni
Zastupitelstvo města projednalo:
1. Majetkoprávní úkony obce 
2. Rozbor hospodaření za I. pololetí 2021
3. Rozdělení dotací z dotačních programů 
na podporu sportu 
4.  Úvěr VAK Náchod a. s. – revokaci usnesení
5. Pojmenování ulic
6. Smlouvy o poskytnutí dotací
7. Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2021 
o místním poplatku za obecní systém od-
padového hospodářství
8. Svaz měst a obcí – ukončení členství 
města Náchoda
9. DSO Kladská stezka – ukončení členství 
města Náchoda
10. Rozpočtová opatření 
11. Vyřazení dlouhodobého hmotného 
majetku
Veškeré materiály pro jednání zastupitelů 
včetně návrhu usnesení k jednotlivým bo-
dům najdete na adrese:
http://www.mestonachod.cz/mesto/zastupi-
telstvo/podklady/
Usnesení je zveřejněno na adrese:
http://www.mestonachod.cz/mesto/zastupi-
telstvo/usneseni/zastupitelstvo19-21.asp

Rada města Náchoda 20. 9. 2021 
Jednání rady města se zúčastnilo sedm rad-
ních, dva byli omluveni.
Přístřešek u hasičské zbrojnice v Ná-
chodě – geodetické zaměření pro vklad 
do katastru 7-0-0

 RM schválila vystavení objednávky 
na vyhotovení geodetického zaměření 
přístřešku u hasičské zbrojnice pro vklad 
do katastru pro zhotovitele Geodézie Ná-
chod s.r.o.
Veřejná zakázka – stlačování přírodní-
ho CO2 do tlakových lahví 7-0-0

 RM schválila nabídku na zakázku za-
danou v režimu otevřeného nadlimit-
ního řízení na dodávky dle § 73 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných za-
kázek, v platném znění „Stlačování pří-
rodního CO2 do tlakových lahví“ a schvá-
lila uzavření smlouvy o dílo s fi rmou 
ATEKO a.s., Hradec Králové, za nabídko-
vou cenu 7.338.650 Kč včetně DPH 21 %.
Bytové domy – SUN Náchod, komunika-

 

VEŘEJNÉ   BRUSLENÍ 
ŘÍJEN 2021 

§ Sobota 2.10.2021 
od 14.00 hod. do 16.00 hod. 

§ Neděle 10.10.2021 
od 14.00 hod. do 16.00 hod. 

§ Sobota 16.10.2021 
od 14.00 hod. do 16.00 hod.  

§ Neděle 17.10.2021 
od 14.00 hod. do 16.00 hod. 

§ Neděle 24.10.2021 
od 14.00 hod. do 16.00 hod. 

§ Sobota 30.10.2021 
od 14.00 hod. do 16.00 hod. 

Při vstupu na zimní stadionu se musíte prokázat dokladem o očkovaní, platným 
testem, dokladem o prodělání nemoci COVID-19. 

 
 

www.zimni-stadion-nachod.cz                                    zimni.stadion@mestonachod.cz                        

 

ce a zpevněné plochy – technický dozor 
stavebníka, koordinátor BOZP

 RM souhlasila s cenovou nabídkou 
a schválila vystavení objednávky na vý-
kon činnosti technického dozoru staveb-
níka a koordinátora BOZP na stavbu dvou 
bytových domů – SUN Náchod, komuni-
kace a zpevněné plochy pro Michala No-
váka, Mezilesí.
Finanční ohodnocení strážníků obec-
ních policií v roce 2021 v souvislosti 
s epidemií Covid-19 – předložení žádos-
ti o dotaci

 RM souhlasila s předložením žádosti 
do programu Dotační program státu (Mi-
nisterstva vnitra), za fi nanční spoluúčas-
ti obcí, které zřídily obecní policii nebo 
městskou policii, na podporu mimořád-
ného fi nančního ohodnocení strážníků 
obecních policií v roce 2021 v souvislos-
ti s epidemií Covid-19.
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 KRONIKA

V měsíci srpnu 2021 se narodilo 15 náchodských občánků.
V měsíci srpnu 2021 byli oddáni:
 7. 8. Roman Schneider, Náchod
  Eva Rudolfová, Náchod
 14. 8. Adam Rybár, Hradec Králové
  Jenifer Svatková, Náchod
 20. 8. Jiří Pergl, Náchod 
  Gertie Manová, Náchod
 21. 8.   Tomáš Marek, Hronov
  Jitka Bednářová, Lično
 26. 8.   Marek Juhász, Přibyslav 
  Martina Tomášová, Nové Město nad Met.
 27. 8.   Jiří Vacek, Náchod  
  Věra Pozděnová, Náchod
 27. 8.   Jakub Němeček, Náchod
  Aneta Ptáčková, Náchod

Přestěhováním do moderních pavilonů vstoupila porodnice 
náchodské nemocnice na začátku června do své nové éry. Útul-
né prostory poskytly lepší zázemí především maminkám, a to 
nejen ve vybavení, ale také v nových službách, které porodnice 
začala během uplynulých týdnů nabízet. V srpnu se uskutečnil 
první z pravidelných kurzů předporodní přípravy, které budou 
v porodnici probíhat každý měsíc. Maminky se zde dozví vše po-
třebné o jednotlivých fázích porodu i období těsně po porodu, 
prohlédnou si porodnici a získají odpovědi na všechny své otáz-
ky. Účastnit se mohou i se svým partnerem. 

Druhý týden v září se v nové tělocvičně náchodské porodni-
ce rozběhlo také pravidelné středeční těhotenské cvičení s lek-
torkami Markétou Kozákovou, Annou Krásnou a Jitkou Klimešo-
vou. Zapojit se mohou maminky od 12. týdne těhotenství, které 
se chtějí psychicky i fyzicky naladit na příchod svého miminka. 
Milé porodní asistentky poradí s odbouráním bolesti zad, sou-
středěním na správné dýchání a naučí cviky, které mohou ma-
minky uplatnit u porodu. Veškeré informace o předporodním 
kurzu i těhotenském cvičení jsou umístěny na hlavní webové 
stránce náchodské nemocnice. 

Zájem o porod v náchodské porodnici v letošním roce výraz-
ně stoupl. Už teď je jasné, že brzy zde počet porodů dosáhne cel-
kového loňského čísla. Od ledna do konce srpna se zde narodilo 
přesně 843 miminek, přitom za celý loňský rok to bylo jen o 135 
dětí více. Konkrétně o letních prázdninách přišlo v nové náchod-
ské porodnici na svět 239 novorozenců, z nichž bylo 139 chlapeč-
ků a rovných 100 dívek. Fotografie malých človíčků jsou k vidění 
v obnovené galerii novorozenců, která je připravena k nahléd-
nutí na titulní webové stránce nemocnice.  
Kontakty porodnice:
Služba sester 491 601 752
Porodní sál 491 601 750
Přihlášení na kurzy předporodní přípravy a těhotenské cvičení 
na mobil: +420 722 972 966
Web:https://www.nemocnicenachod.cz/lokality-oddeleni/nemocnice-
-nachod/gynekologie-porodnictvi/porodnice

Novinky 
v náchodské porodnici

Společnost Parkinson z.s. a Klub Parkinson 
Červený Kostelec vás zve na společné schůz-
ky a cvičení nemocných Parkinsonovou nemo-
cí. Každé pondělí 9–10.30 hod. v pečovatelském 

domě U Jakuba Červený Kostelec, mimo svátky a školní prázdni-
ny. Cvičíme již 13 roků, máme 30 členů a vedou nás dvě školené 
cvičitelky. Snažíme se zlepšovat samostatnost a aktivní stránky 
života nemocných PN. Na cvičení uvítáme i rodinné příslušní-
ky, případně doprovod nemocných. Společnost vydává svůj ča-
sopis, pořádá ozdravné pobyty a provozuje poradenskou služ-
bu přes internet.
Kontakt – Helena Kukrálová, 
tel. 737 109 815; www.parkinson-ck.cz
 Nad Parkinsonem nikdy nezvítězíme, zvítězíme však sami nad sebou.

Klub Parkinson
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Ačkoliv je léto definitivně za námi, rádi bychom zavzpomínali 
na příjemné a pohodové chvíle, které si v uplynulé sezóně užili ná-
vštěvníci Malých lázní Běloves. Venkovní i vnitřní prostory obnovené 
Vily Komenský totiž ožily bohatým doprovodným programem v po-
době koncertů, fotografických výstav i akcí pro děti. 

Hudba k lázním neodmyslitelně patří, proto i Malé lázně vyu-
žily svého potenciálu a staly se dějištěm několika letních venkov-
ních koncertů. Návštěvníci se mohli zaposlouchat do známých 
i méně známých skladeb v podání zajímavých umělců z blízké-
ho i vzdálenějšího okolí. Na začátku července zazněly francouz-
ské šansony v podání náchodského Dua Bluetime, následovalo 
jazzové vystoupení uskupení s názvem Bohdan Janeczek Quin-
tet. Kytarista David Fiedler předvedl svou vlastní tvorbu, ale 
zahrál i skladby od známých světových autorů. V polovině srp-
na se prostorem lázní nesly tóny saxofonu. Náchodská saxofo-
nistka Kateřina Janečková za doprovodu reprodukované hud-
by zahrála jazzové standardy i populární melodie. Celé hudební 
léto vyvrcholilo na začátku září koncertem dixielandové kape-
ly Black Buřiňos, která posluchače i atmosféru v lázních doslova 
rozproudila. Během interpretace závěrečné písně se všichni čle-
nové za hlasitého povzbuzování publika dokonce prošli v Knei-
ppově chodníku, a tím udělali nezapomenutelnou tečku za kon-
certní sezónou. 

Vzhledem k tomu, že se Malé lázně staly oblíbenou volnoča-
sovou zónou i pro rodiče s dětmi, nezapomínáme při plánová-
ní akcí ani na ně. Děti si v průběhu léta užily dny plné her, sou-
těží i sportovních disciplín, za jejichž splnění obdržely drobné 
odměny. Na konci srpna se uskutečnilo symbolické rozloučení 
s prázdninami, na které dorazilo bezmála 150 dětí, pro které 
byly připraveny zábavné aktivity. Největší úspěch měli „Papouš-
ci v akci“, ale velkému zájmu se těšily také projížďky na koních 
nebo malování na obličej.

Pozornost návštěvníků upoutaly i dvě zajímavé fotografické 
výstavy Fotoklubu Náchod, které byly po celé prázdniny k vidě-
ní na kolonádě a uvnitř Vily Komenský. Ani na podzim se však 
kulturní dění v Malých lázních neukládá ke spánku. Dospělí se 
mohou těšit na zajímavé přednášky a děti na tvořivé dílničky, 
které připravujeme v prostorech místního informačního centra.

Kulturní léto 
v Malých lázních Běloves potěšilo děti i dospělé

Před šesti lety se začal rodit největší 
a nejrozsáhlejší projekt v historii nezisko-
vé organizace Kladské pomezí, který do-
stal název Festival zážitků. Inspirován byl 

celosvětovým trendem zážitkového cestovního ruchu, ale jeho cílem 
bylo i zatraktivnění méně navštěvovaných míst a rovnoměrné roz-
ptýlení návštěvníků po našem regionu. 

V průběhu tří let, vždy během letních prázdninových měsíců, 
kdy byl projekt realizován, ožila oblast česko-polského pohrani-
čí více než 200 zážitkovými akcemi na 27 různých místech. Fes-
tivalové aktivity nalákaly přibližně 20 tisíc návštěvníků, kteří 
se seznámili se stěžejními tématy regionu. V prvním roce to byli 

Festival zážitků se rozloučil

osobnosti. Především česká část Kladského pomezí je výjimečná 
tím, že se zde narodila, žila či tvořila řada velkých českých lite-
rátů, jako Božena Němcová, Karel Čapek či Josef Škvorecký. Té-
matem dalšího ročníku byla vojenská historie. Díky své poloze 
na hranicích se v regionu odehrála řada historických událostí, 
jejichž stopy jsou dodnes patrné. K těm nejvýznamnějším pat-
ří prusko-rakouská válka roku 1866 nebo výstavba vojenského 
opevnění v době před druhou světovou válkou. 

Letošním a zároveň posledním tématem se staly tradice. Fe-
noménem regionu je tkalcovství, ale také třeba ochotnické di-
vadlo. Jiráskův Hronov je nejstarším festivalem ochotnického 
divadla v Evropě. Proto není divu, že jeden ze zážitků probíhal 
právě tam. Na zámku Adršpach se návštěvníci seznámili s his-
torií lnářství, v polické Dřevěnce si mohli vyzkoušet rozličné 
tradiční techniky tvoření a v Domku Boženy Němcové v Červe-
ném Kostelci bylo každý týden představeno jedno z tradičních 
řemesel. 

Slavnostní rozloučení s festivalem proběhlo v sobotu 18. 9. 
v parku Aloise Jiráska v Hronově. Pohodovou atmosféru vykouz-
lily ukázky řemesel, jarmark regionálních výrobků a živá hud-
ba. Děti si užily loutkové divadlo a zážitkovou stezku s vybra-
nými festivalovými aktivitami.

Ve dnech 3.–5. září se v Náchodě konala faleristická konfe-
rence. Na vysvětlenou – faleristika je pomocná věda historická, 
zabývající se vývojem viditelně nositelných řádů a vyzname-
nání. Akce byla uspořádána k poctě Václava Augusta Měřičky. 
Hlavním organizátorem konference byl Richard Švanda, který 
ve spolupráci s vedením města Náchoda, České Skalice a hote-
lu U Beránka připravil program pro účastníky a zabezpečil celé 
setkání. Konference se zúčastnilo celkem osm přednášejících 
z České republiky a Slovenska. Během hlavního sobotního pro-
gramu zazněly velmi zajímavé příspěvky, které byly přítomný-
mi pozitivně kvitovány. V neděli se účastníci přesunuli do České 
Skalice, kde byly položeny květiny na hrobě V. A. Měřičky a ná-
sledně program pokračoval prohlídkou Muzea Boženy Němco-
vé a vojenského hřbitova z války 1866 pod odborným vedením 
pracovníka muzea Tomáše Vondrysky. Celkově byla konference 
velmi úspěšná a doufejme, že se tak zrodila tradice, která do-
zajista obohatí náchodskou kulturu i vědu. Tímto děkuji také 
sponzorům, kteří velkou měrou pomohli ke zdárnému průběhu 
celé akce (SaarGummi Czech Červený Kostelec, hotelu U Berán-
ka Náchod, Královéhradecký kraj). 

Za organizační výbor Richard Švanda  

Konference v Náchodě měla úspěch
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.Říjnová výročí
13. 10. 1781 byl císařem Josefem II. vyhlá-
šen toleranční patent, jímž byla dána mož-
nost vyznávat i jiné než římskokatolické ná-
boženství.
Na podzim 1821 byla dostavěna císařská sil-
nice (tvrdá komunikace) „z kraje“ do Nácho-
da; zajišťovala spojení Náchoda „se světem“. 
31. 10. 1831 se narodil Alois Bureš, význam-
ná osobnost náchodské kultury, funkcio-
nář Sokola i Klubu českých turistů, divadel-
ní ochotník.
3. 10. 1861 se narodil pedagog prof. Franti-
šek Drtina. Je po něm pojmenováno náměs-
tí před školou ve Starém Městě. Na začátku 
minulého století přednášel při tzv. univer-
zitních extenzích (podobně jako prof. Masa-
ryk a další) i u nás v Náchodě. 
7. 10. 1906 se na Kramolně narodil známý 
malíř, ale i významný sbormistr Emil Tylš. 
V říjnu 1911 začaly v Náchodě mzdové boje 
zaměstnanců textilek. 17. 10. začala stávka 
u Mautnerů na Plhově, rozšířila se na dal-
ší náchodské textilky, pak i na Hronovsko, 
Kostelecko, Skalicko a Úpicko. Koncem 10. 
stávkovalo na 60 000 textilních dělníků 
v severovýchodních Čechách od Hořic a Že-
lezného Brodu až po Žamberk.
Státní svátek – 28. říjen – den vzniku Česko-
slovenské republiky v roce 1918 – si plným 
právem připomínáme každoročně. 
27. 10. 1926 se narodil v Náchodě ing. Theo-
dor Lokvenc, znalec Krkonoš i Jestřebích 
hor, odborník na lesní hospodářství. 
28. 10. 1931 byl předán do užívání náchod-
ský Bartoňův okresní chorobinec, dnešní 
domov důchodců. 
5. 10. 1936 se narodil poslední českosloven-
ský a první český prezident Václav Havel. 
V našem Beránku pobýval mj. při natáčení 
fi lmu Odcházení.
Náchodská odbočka Družstevní práce, vy-
davatelství, které vydávalo hodnotné knihy 
zejména současných autorů, zorganizovala 
24. 10. 1936 literárně debatní večer, kterého 
se zúčastnili spisovatelé Vladislav Vančura, 
Karel Nový, Jaromír John a František Halas. 
(Ten se narodil 3. 10. 1901.) Náchoďané měli 
mimořádnou možnost je osobně poznat. 
1. 10. 1946 byl v Norimberku vynesen roz-
sudek nad německými válečnými zločinci. 
Deset nejvýznamnějších bylo pak 16. 10. 
popraveno. Demokratický svět tehdy uká-
zal, že zločiny mají být potrestány a ne pře-
hlíženy.
30. 10. 1946 se narodil náchodský výtvar-
ník Zdeněk Halíř.
18. 10. 1971 náhle zemřel dirigent a hudeb-
ník Pavel Bayerle, mj. jedna z hlavních po-
stav Škvoreckého Zbabělců (Benno).
19. 10. 2006 zemřela učitelka ZUŠ, význam-
ná klavíristka Hilda Prislingerová.  (AF)
Oprava: V zářijových výročích nám „auto-
mat“ udělal z důchodního náchodského pan-
ství Jana Müllera duchovního. „Důchodní“ 
dbal o dobré hospodaření na panství (důcho-
dy). Čtenářům i autorovi se omlouváme.

Literatura o Boženě Němcové je oprav-
du přebohatá, o žádném jiném spisovate-
li nebylo napsáno a vydáno tolik studií, 
knih, článků. Její Babička patří k nejvydá-
vanějším českým knihám 
(spolu s Máchovým Májem 
a Erbenovou Kyticí).

 Jaroměřský PhDr. Jiří 
Uhlíř, dlouholetý profe-
sor trutnovské „lesárny“, 
pracoval na soupisu – bib-
liografi i Božena Němcová 
inspirací pro umění 1842–
2020 podstatnou část své-
ho produktivního života. 
Kniha vyšla letos na začát-
ku září. Již na první pohled 
krásná, důstojná kniha. 
I díky výtvarníkům Jiřímu 
Škopkovi a jeho dceři Mar-
kétě. 

 Předcházela jí, ovšem s užším záběrem 
soupisu, v roce 1968 knížka s názvem Bo-
žena Němcová ve fi lmu a televizi, vydaná 
Muzeem Boženy Němcové v České Skali-
ci. Tentokrát se autor rozhodl k riskantní-
mu činu, novou knihu vydal vlastním ná-
kladem. Dal tím najevo, že neželí možné 
fi nanční ztráty, ale že mu jde o věc. O to, 
aby se záslužné dílo dostalo „na svět“.

 Úctyhodná kniha přináší na osmnáct 
set záznamů o básních, básnických sbír-
kách, prózách i dramatech a dramatiza-
cích, fi lmech, gramozáznamech apod., 
které se týkají autorky a jejího díla. Prá-
ci, kterou dělají týmy vědeckých pracov-
níků, zvládl dr. Jiří Uhlíř sám, díky své 
houževnatosti, píli a svědomitosti. Vlast-
nímu soupisu předchází autorův úvodní 
text, objasňující záměr knihy a přináše-
jící obsáhlé kalendárium s názvem Uctí-

Nová kniha 
věnovaná kultu Boženy Němcové

vání spisovatelky BN v letech 1837–2020, 
zaznamenávající nejdůležitější díla o ní, 
akce, organizované na její počest a pa-
mátku. 

 Nás v našem regionu jis-
tě potěší, že mezi význam-
nými pracemi o Němco-
vé jsou díla autorů od nás. 
Vůbec první prózou je po-
vídka českoskalického Vác-
lava Řezníčka Za květu 
mladosti (1884). Je připo-
menut Sborník statí o je-
jím životě a díle Božena 
Němcová 1820–1862 (1912), 
první toho druhu, který vy-
dala Učitelská jednota Ko-
menský v Náchodě redak-
cí Václava Černého, tehdy 
česko-čermenského pana 
řídícího. Z období protek-

torátu jsou významné práce červenokos-
teleckého učitele Josefa Hurdálka Božena 
Němcová v Červeném Kostelci (1943) a Lí-
bánky paní Barunky (1944). A ovšem ne-
chybí ani záznam o pracích jaroměřského 
rodáka Miroslava Ivanova (Zahrada živo-
ta paní Betty (později Boženy N.) a dalších 
jeho textů). Bohužel byla v knize opome-
nuta dost významná práce náchodského 
rodáka, učitele Karla Pleskače Ratibořická 
idyla (1920, 2. vyd. 1937). Jeho matka byla 
dcera knížecího služebníka v Ratibořicích 
a s Barunkou Panklovou i jejími sourozen-
ci se znala a přátelila. Chybí také zmínka 
o Knížce o Babičce (Praha 1963; přeprac. 
kniha o Babičce a její autorce, Toronto 
1982) prof. Václava Černého, rodáka z Jiz-
bice u Náchoda. To, že v tak obrovském 
množství informací se něco opomine, se 
bohužel stává. I tak musíme Jiřímu Uh-
lířovi poděkovat a před jeho bibliografi í 
smeknout.                                 Aleš Fetters

Výběrová bibliografi e Božena Němcová inspirací pro umění 1842–2020 je v českém 
písemnictví unikátní dílo na téma spisovatelka Božena Němcová (1820–1862). Pro 
čtenáře bude asi nejpřitažlivější úvodní část, nazvaná Uctívání Boženy Němcové 
v letech 1837–2020, jež přináší množství objevných informací o nejslavnější čes-
ké spisovatelce od jejího sňatku v září 1837 až po rok 2020, kdy si světová kulturní 
veřejnost připomínala 200 let od jejího narození. Jádro knihy literárního historika 
a středoškolského pedagoga Jiřího Uhlíře (*1937), který své dílo vydává vlastním 
nákladem, tvoří vlastní výběrový soupis básní, básnických sbírek a cyklů, próz, ži-
votopisných dramat a dramatizací, dále stručná fi lmografi e i diskografi e, soupis 
akademických prací, bibliografi e bibliografi í atd. K lepší orientaci v soupise slouží 
nejen obsah, ale i 17 rejstříků čtyř druhů. Zahraničním uživatelům jsou adresová-
na tři cizojazyčná résumé v angličtině, němčině a pro slovanské badatele také v ruš-
tině. Kniha tohoto zaměření, pojetí i tematiky o světoznámé spisovatelce Boženě 
Němcové je svým rozsahem vůbec první toho druhu u nás i v Evropě. Její vydání 
doporučila univerzitní profesorka Jaroslava Janáčková z Univerzity Karlovy v Pra-
ze, naše nejvýznamnější současná literární vědkyně zabývající se osobností a tvor-
bou Boženy Němcové. Přáli bychom si, aby kniha nalezla cestu k srdcím všech mi-
lovníků a čtenářů Boženy Němcové inspirující a uctívané.

ISBN 978–80–270–9906–1
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 Historické domy na náměstí a ve městě (pokračování)

9. Domy čp. 61 a 64

Náchod čp. 61 – projekt průčelí 1891

V tomto díle se po delší pauze vrátíme do Tyršovy ulice, kde 
se nyní podíváme na dva protilehlé domy – čp. 61 a 64 (dříve čp. 
68 a 72). Obě stavby se původně nacházely v městě v hradbách 
na významném místě nedaleko Krajské brány a často patřily niž-
ším šlechticům, erbovním měšťanům nebo panským úředníkům. 
Právě tato část města se postupně stala jeho „rezidenční čtvr-
tí“, byla mimo záplavové území a domy mohly být podsklepené.

Dnešní objekt čp. 61 („dům v městě Náchodě v oulici k bráně 
Hradecký jdoucí“) dne 30. 8. 1587 koupila urozená paní Anna Do-
halská z Dohalic, manželka panského úředníka Mikuláše Štana 
z Hertenštorfu a Vysokova od Anny Semilské, vdovy po nebož-
tíku Adamovi Semilském, rovněž panském úředníkovi za cenu 
330 kop grošů míšeňských. Dne 1. 12. 1607 získal dům se vším 
příslušenstvím panský úředník Martin Petrů od „urozeného a sta-
tečného rytíře“ Bořka mladšího Dohalského z Dohalic a v Ivan-
čicích za cenu 180 kop. A k datu 12. 7. 
1620 přešel tzv. „Štanovský dům s vár-
kou“ po zemřelém tchánovi na zdejšího 
měšťana Václava Průšu. Poté se tu střídali 
další majitelé – novoměstský měšťan Ma-
těj Winter (12. 9. 1622), náchodský měš-
ťan Bartoloměj Wagner (27. 5. 1642) a poté 
(29. 1. 1652) slovutný muž a panský úřed-
ník, pan Daniel Venceslai Nikolaides, toho 
času „písař důchodní JM knížecí náchodské-
ho“, jenž dům koupil za cenu 230 kop gro-
šů míšeňských.

Po požáru města (17. 5. 1663) tu zůstalo 
na delší čas jen spáleniště. Původní parce-
la byla zřejmě z praktického důvodu roz-
dělena, její druhou polovinu koupil dne 
20. 5. 1671 zdejší měšťan Václav Poláček 
za cenu 45 kop a vystavěl na ní nový dům. 
Po jeho smrti získal dům zápisem z 2. 1. 
1714 pekař Jan Malý. Dalšími majiteli byli 
sedláři Václav Kotiška (22. 3. 1728) a Jan 
Matějka se synem Václavem (28. 7. 1761). 
Dne 2. 6. 1826 se novou majitelkou stala 
Vincencie Šrůtková, jejíž matka Kateřina 
Matějková, roz. Hurdálková, byla sestrou osvíceného kněze a li-
toměřického biskupa P. Josefa Františka Hurdálka (1747–1833). 
Dne 14. 7. 1849 převzal dům čp. 68 Antonín Hůlek, poté 9. 8. 1865 
manželé Josef a Antonie Boříkovi. 

Dům, postavený na úzké a dlouhé parcele, se skládal ze dvou 
částí. Přední část směrem do ulice obsahovala suterén tvořený 
velkým valeně zaklenutým sklepem přístupným dlouhou chod-
bou s trámovým stropem ze dvorku. Přízemí bylo zděné a ob-
sahovalo dílnu, krám a kuchyni. Zadní část domu přístupná ze 
střední síně byla roubená a skládala se ze dvou světnic vytápě-
ných kachlovými kamny. První patro přístupné dřevěným scho-
dištěm ze síně bylo celé roubené, sedlová střecha byla kryta šin-
delem, zadní štít členila otevřená pavláčka typická pro Náchod. 

Od r. 1888 noví majitelé, kožešník Antonín Krupička s man-
želkou Barborou, požádali 27. 12. 1891 o povolení ke zboření se-
šlého domu a jeho nahrazení novostavbou podle plánů hronov-
ského stavitele Karla Eckerta. Ta byla dokončena k 30. 9. 1892. 
Ze staré stavby zůstal sklep, v přízemí byly do ulice dva krámy 
a dva samostatné pokoje přístupné ze střední síně s vchodem 
z Hradební ulice, v patře pak dva malé byty s kuchyněmi. Fasá-
da byla poměrně jednoduchá s výraznými horizontálními a nad-
okenními římsami, střecha pultová s valbou do ulice. V r. 1894 
koupil dům cukrář František Unger s manželkou Marií a v pří-
zemí do ulice zřídil cukrárnu a z druhého krámu kavárnu. Poté 
zřídil cukrářskou dílnu, která byla v r. 1921 rozšířena o býva-

lou kuchyň a opatřena mrazícím strojem. V r. 1928 vyměnil ma-
jitel obchodní portály a v r. 1932 celou fasádu v duchu funkcio-
nalismu podle návrhu stavitele Augustina Plška. Okna v přízemí 
i v patře byla sjednocena omítkovými rámy, nové byly i zala-
mované římsy. Cukrárna získávala stále na oblibě, proto byla  
v r. 1938 zvětšena. Po r. 1949 byla nuceně zrušena, v domě se 
usídlilo družstvo Regina a v r. 1960 byl objekt vyvlastněn stá-
tem. Od r. 1965 zde byly umístěny dílny krejčovského družstva 
Vkus. Po r. 1990 byl dům znovu navrácen bytovým a komerč-
ním účelům.

Na protilehlé straně ulice se nachází dům čp. 64. Dosud nej-
starší záznam o něm pochází z doby kolem roku 1571 (záznam 
v městské knize je bohužel poškozen), kdy Jiřík Klanka, půvo-
dem zřejmě panský úředník z Vysokova, získal tento dům od Ma-
těje Chlupa odhadem za 70 kop grošů míšeňských. Poté 21. 7. 

1594 koupil právovárečný dům Valentin 
Procházka za 200 kop a od něho dne 3. 3. 
1600 erbovní měšťan Jan Holý starší Kos-
telecký ze Sladova, hejtman náchodského 
panství za 260 kop. Postupně se stal nejzá-
možnější osobou v Náchodě. Po jeho smrti 
(1657) převzal rozsáhlý majetek jeho syn 
Jan Kostelecký mladší ze Sladova, ovšem 
vlivem tragického požáru a zejména ně-
kterých vleklých dluhů byl nucen jednot-
livé nemovitosti postupně odprodat. 

Dne 6. 10. 1692 se novým majitelem 
tzv. Kosteleckého domu stal primátor Jan 
Jedlička, který dědicům zaplatil částku  
620 zlatých v hotovosti. Po něm dědil zá-
pisem ze dne 3. 11. 1727 jeho syn Bohu-
mír (Godefrid) Jedlička, jenž obratem  
(15. 12. 1727) prodal tento dům svému 
švagrovi Kryštofu Erbmanovi, zdejšímu 
měšťanu a panskému úředníkovi. Dne  
12. 9. 1768 zapsal dům za 480 zlatých nový 
soused Štěpán Bernard. Ten a poté i jeho 
syn Josef dlouhodobě vedl spor se souse-
dem, známým loutkářem Janem Jiřím Brá-

tem, ve věci služebnosti pro pěší průchod a průtok odpadní vody 
sousedním domem (dnes čp. 65). Nově nazvaný „dům bernardov-
ský“ koupili dne 31. 10. 1840 manželé Jiří a Antonie Fibírovi.

V té době se jednalo o výstavný zděný dvoupatrový dům o čty-
řech okenních osách s plochou fasádou, krytý dvěma vysokými 
sedlovými šindelovými střechami se zděnými trojúhelnými štíty 
se třemi okénky. V přízemí byly dva krámky a vyráběly se zde lo-
jové svíčky a louh na praní. Objekt však postupně zchátral a byl 
v r. 1870 nahrazen jednopatrovou novostavbou s jednoduchou 
historizující fasádou. V přízemí byly po obou stranách vstupní 
chodby dva krámy, větší vpravo byl zaklenut stájovými klenba-
mi do traverz, menší pak plochou valenou klenbou. V patře pří-
stupném polokruhovým klasicistním schodištěm s litinovým zá-
bradlím byl velký byt o třech pokojích, kuchyni a komoře, další 
samostatný pokoj byl přístupný z chodby na pavlač do dvora. 
Dům je částečně podsklepený. Bohužel jeho plán se nedochoval. 
Vnuk původního majitele Eduard Fibír prodal dům r. 1900 Čeňko-
vi Hejzlarovi a ten ho r. 1929 přenechal slečně Františce Bártové. 
Ta ho vzápětí nechala opatřit novou jednoduchou fasádou a mo-
derními obchodními výklady podle návrhu Ing. Jaroslava Uhlíře 
a zřídila zde prosperující obchod se sklem a porcelánem. Po zná-
rodnění domu sem byla umístěna prodejna partiového textilu. 
Objekt byl celkově citlivě rekonstruován v r. 1994 na kancelář-
ské prostory, v přízemí je dnes pobočka banky. 

PhDr. Jaroslav Čáp – Mgr. Jan Čížek 
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Vážení občané, 
volby do PS ČR se budou konat ve dvou 

dnech, a to v pátek 8. října 2021 od 14.00 
do 22.00 hodin, a v sobotu 9. října od 8.00 
do 14.00 hodin. Voličem je státní občan 
České republiky, který nejpozději 9. října 
2021 dovrší věku 18 let. 

Hlasování probíhá na území České re-
publiky ve stálých volebních okrscích 
a dále ve zvláštních stálých okrscích při 
zastupitelských a konzulárních úřadech. 
Pod jaký stálý volební okrsek spadá Vaše 
bydliště podle místa trvalého pobytu, je 
možné zjistit z volebního oznámení, kte-
ré najdete na výlepových plochách, úřed-
ních deskách Městského úřadu Náchod 
či na internetových stránkách města Ná-
chod.

Hlasovací lístky, které jsou vytištěny 
pro každou volební stranu jednotlivě, ob-
drží voliči prostřednictvím České pošty  
a. s., a to nejpozději 3. října 2021.

Ve volební místnosti je třeba prokázat 
svoji totožnost a státní občanství České 
republiky platným občanským průkazem, 
resp. platným cestovním pasem České re-
publiky.

Způsob hlasování: volič vloží do úřední 
obálky pouze jeden lístek volební strany, 
pro kterou se rozhodl hlasovat. Může zde 
zakroužkováním pořadového čísla nej-
výše čtyř kandidátů vyznačit, kterému 
z nich dává přednost (tzv. udělení prefe-
renčních hlasů).

Voličský průkaz:
Ve volbách do PS ČR může volič hlaso-

vat na voličský průkaz v jakémkoliv vo-
lebním okrsku, popřípadě zvláštním vo-
lebním okrsku. Při ztrátě či odcizení 
voličského průkazu nelze vydat duplikát.

Městské
informační
centrum

Hlavní turistická sezóna v našich in-
focentrech pomalu končí a my si pro na-
stávající zimní sezónu připravili zajímavé 
novinky. Pro sběratele turistických vizi-
tek jsme nechali vyrobit zcela novou limi-
tovanou edici turistických deníčků s ori-
ginálním kresleným motivem Náchoda, 
které nabízíme za 60 Kč. Stejným motivem 
jsme vyzdobili také stylové plátěné tašky 
pro vaše pohodlné nákupy, které sežene-
te v pobočce informačního centra na Ma-
sarykově náměstí za 99 Kč.

Dovolujeme si vás informovat o změně 
provozní doby Městského informačního 
centra na Masarykově náměstí a v Malých 
lázních Běloves. 
Od 1. října 2021 do 30. dubna 2022 bude 
platná následující otevírací doba pro ve-
řejnost:
Městské informační centrum 
na Masarykově náměstí
pondělí – pátek 9.00–12.00, 12.30–17.00,
sobota – neděle 9.00–13.00.
Městské informační centrum 
Malé lázně Běloves
pondělí – neděle  9.00–12. 00, 
 12.30–16.00.
 Děkujeme vám za přízeň a těšíme se na vás.
 Kolektiv Městského informačního centra
J. Viesnerová, T. Menec, L. Dostálová

Podzimní nabídka nových suvenýrů 
v Městském informačním centru

Volby do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky 

V současné době lze o voličský průkaz 
požádat již pouze osobně, a to do 6. říj-
na 2021 do 16.00 hod. – volič se dosta-
ví na úřad, prokáže svoji totožnost, úřad 
o žádosti učiní úřední záznam a vydá vo-
liči voličský průkaz.

Zákon o volbách do PS ČR umožňuje vo-
lit i těm voličům, kteří jsou ve dnech vo-
leb hospitalizováni v nemocnici, porodni-
ci, ústavu soc. péče nebo jiném obdobném 
zdravotnickém zařízení a nemohou se 
tedy dostavit do své volební místnosti dle 
trvalého pobytu. Voliči pak hlasují na zá-
kladě zápisu do tzv. zvláštního seznamu, 
který vytváří městský úřad na základě 
podkladů poskytnutých příslušným zaří-
zením či na voličský průkaz. 

Vzhledem k situaci s onemocněním Co-
vid-19, kdy i nadále trvá stav tzv. pande-
mické pohotovosti, lze předpokládat, že 
určitá část voličů se bude ve dnech voleb 
nacházet v nařízené karanténě či izolaci 
či v pobytovém zařízení, které bude uza-
vřeno podle zákona o ochraně veřejného 
zdraví z důvodu ochrany před onemocně-
ním Covid-19.

Všechny tyto případy řeší zákon 
č.296/2021 Sb., Zákon o zvláštních způ-
sobech hlasování ve volbách do PS ČR 
v roce 2021, který byl schválen Poslanec-
kou sněmovnou i Senátem PČR a publiko-
ván ve Sbírce zákonů dne 13. 8. 2021. Ten-
to zákon upravuje speciální možnosti, jak 
mohou tito voliči uplatnit své právo volit 
v těchto volbách. Podrobné informace na-
jdete na stránkách Ministerstva vnitra ČR 
www mvcr.cz 

Případné dotazy Vám rádi zodpovíme 
na tel. linkách 491 405 162, 491 405 134.

Bc. Hana Horáková
Vedoucí správního odboru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 v úterý  
 26. října 
 
 
 
 
 
  
 
     v Malých lázních Běloves 
 
 
 
 
 

 lázeňský kvíz 
 bezplatné prohlídky úpravny minerální 

vody a jednoho z vrtů 
 drobné odměny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 v pondělí  
 25. října 
 
 
 
 
 
 
 
     na Masarykově náměstí v Náchodě 
 
 
 
 
 
     vědomostní kvíz a drobné odměny. 
 
       Těšíme se na vás  
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Partneři akce

Slavnostní otevření 
Dětského dopravního hřiště Náchod 

3. 10. 2021 od 14 hodin
Po rozsáhlé rekonstrukci se dopravní hřiště opět otevírá veřejnosti.

Těšit se můžete 
na exhibici Petra Krause a dalších zkušených jezdců, pumptrackovou dráhu, 

dětské hřiště, ohniště s opékáním špekáčků, skákací hrad, balónky, šlapací autíčka, 
program pro děti, který zajistí SVČ Déčko Náchod.
Možnost prohlídky budovy s moderními učebnami.

Občerstvení zajištěno.

Město Náchod Vás zve na

Slavnostní otevření 
skateparku 
Náchod

Sobota 9. 10. 2021
Start: 15:00
Skatepark Náchod / 
Ulice Bratří Čapků

Skateboardová exhibice / 
Best Trick Contesty o věcné ceny / 
Fingerboard zóna / Free skateboarding / 
Hudba / Koncert / Občerstvení  
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Plastová okna a dveře

SUPER SLEVY
Naše nabídka:

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

AKCE! Vchodové dveře od 7.900 Kč
ZÁRUKA 5 LET!

DVEŘE INTERIÉROVÉ
Porta Doors, DRE

Zavolejte a objednejte si zaměření zdarma!
Obchodní kancelář: 

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

e-mail: europol@oknakudowa.pl
www.oknakudowa.pl

 S fotografem krajiny (nejen) o clonách a fi ltrech
(1. 10. 2021) 9.00–12.00 hodin    

 Hravá angličtina pro 1. stupeň ZŠ 
(6. 10. 2021) 9.00.–14.00 hodin 

 Etickou výchovou proti sociálně nežádoucímu chování 
(7. 10. 2021) 9.00–1400 hodin 

 Možnosti a přístupy pedagoga MŠ k dětem mladším tří let 
(8. 10. 2021) 9.00–14.30 hodin    

  Jak rozvíjet předčtenářskou a předmatematickou 
gramotnost (12. 10. 2021) 8.30–16.00 hodin    

  Komunikační bariéry a jejich překonávání 
(13. 10. 2021) 9.00–15.30 hodin

 Kouzlo dotyku (v MŠ) (15. 10. 2021) 9.00–13.00 hodin 
  Využití online aplikací ve výuce – webinář 

(18. 10. 2021) 14.00–17.30 hodin – online – Teams   
  Výuka žáků – cizinců na české škole – webinář 
(19. 10. 2021) 13.00–16.30 hodin – online – Teams   

  Inovativní metody ve výuce cizího jazyka 
(20. 10. 2021) 9.00–15.30 hodin    

 Errorologie v pedagogickém kontextu 
(21. 10. 2021) 9.00–14.30 hodin    

 Herní činnosti v prvopočátečním čtení 
(22. 10. 2021) 9.00– 14.00 hodin    

 Náměty na chvilky angličtiny v MŠ 
(25. 10. 2021) 13.00– 17.30 hodin  

 Inspirace do hodin výchovy k občanství 
(26. 10. 2021) 9.00–13.00 hodin

Školské zařízení 
pro další vzdělávání pedagogických 
pracovníků Královéhradeckého kraje

Bartoňova 1005 (ZŠ TGM Náchod), 547 01 Náchod
Kontakt: Mgr. Markéta Mrázková, 722 569 515, 
email: mrazkova cvkhk.cz, web: www.cvkhk.cz 
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CO SE DĚJE 
NA KOMENDĚ

Školní rok začal skvěle. Sluníčko vypro-
vodilo na první cestu do školy naše prv-
ňáčky, které přivítal také pan starosta Jan 
Birke. I většina jejich zkušenějších spolu-
žáků přiznala, že se do školy také těšila. 
Snad jen drobnou nepříjemností bylo po-
vinné testování v prvním školním týd-
nu, ale hlavní je, že se můžeme učit bez 
roušek a respirátorů, po dlouhé době spo-
lečně zpívat a cvičit, účastnit se soutěží, 
organizovat mimoškolní akce apod. Ško-
la běží v normálním režimu, který ved-
le běžné výuky umožňuje i rozmanité 
doprovodné aktivity, což je po mnoha mě-
sících „půstu“ skvělá zpráva.

A tak jsme toho ihned využili – žáci 
6. tříd odjeli na tradiční čtyřdenní adap-
tační kurz do malebného okolí Teplic nad 
Metují, který napomáhá dětem vzájemně 
se seznámit a podpořit tak rozvoj nově 
vznikajícího kolektivu. Třetí třídy zahá-
jily výuku plavání a 8. září si zasoutěži-
li na sportovním odpoledni na Hamrech. 
Velice si užili také exkurzi do skanzenu 
v Uhřínově, kde jim návštěva středověké 
kolonizační vesnice umožnila nejen pře-
nést se v čase, ale také přímo si vyzkou-
šet, jaký byl život našich dávných před-
ků. „Pracujeme s nadšením a děti se těší 
po loňském netradičním roce na každou 
mimoškolní aktivitu“, potvrzuje s potě-
šením Ivana Adlerová, učitelka 3. třídy. 

Cílem žáků 5. ročníků se pro změnu 
v rámci poznávání naší republiky sta-
la Praha, a to především Pražský hrad. 
Do Prahy zamířily koncem září rovněž 
8. ročníky, které zde navštívily unikát-
ní výstavu v Národním muzeu a expozi-
ci v Náprstkově muzeu. 

V 8.D je realizován v předmětech Vý-
chova k občanství a Etická výchova za-
jímavý projekt – Volby nanečisto, jehož 
cílem je seznámit žáky s blížícími se vol-
bami a aktuální situací v naší zemi. Vy-
učující Ivana Šimurdová a Iva Marešová 
vysvětlují svůj záměr následovně: „For-
mou projektu jsme se rozhodly přiblížit 
žákům fungování politických stran, or-
ganizaci volební kampaně i samotné vol-
by a domlouvání povolební koalice. Tak-
že – volební urna se státním znakem je 
již připravena, volební komise chystá vo-
lební lístky a volby mohou začít.“ S vý-
sledkem „školních voleb“ vás seznámí-
me příště.

A na začátku školního roku jsme za-
znamenali také dva skvělé výsledky. Po-
chvalu a poděkování za vzornou repre-
zentaci školy i města si zaslouží účastníci 
celostátního finále přírodovědné lesnic-
ké soutěži YPEF, kteří skončili na skvě-
lém 6. místě. „Nikola Kylarová, Johana 
Lepšová a Martin Ťokan z 9.D reprezen-

tovali náš region jako jediní zástupci 
základních škol v celé republice a byli 
skvělí. I proto, že část soutěže probíha-
la v anglickém jazyce“ s radostí sděluje 
Ivana Šimurdová, učitelka přírodopisu. 

 Na Komendě to zkrátka žije. A my 
doufáme, že školní rok 2021–2022 bu-
deme moci celý absolvovat klasickým 
způsobem – ve škole. A rádi vás budeme 
na tomto místě informovat o dalších ak-
tivitách žáků naší školy.

SKVĚLÝ ÚSPĚCH ŽÁKŮ 
 ZŠ KOMENSKÉHO NÁCHOD

Ve dnech 2. – 4. září 2021 se v Brně 
uskutečnilo celostátní finále družstev 
a jednotlivců v Odznaku všestrannosti 
olympijských vítězů, kterého se zúčast-
nilo i družstvo naší školy složené ze čtyř 
děvčat a čtyř chlapců. I když se naše kom-
pletní družstvo účastnilo této soutěže po-
prvé, tak se mezi 72 kolektivy z celé České 
republiky rozhodně neztratilo. A po skvě-
lém finiši v poslední disciplíně skončili 
na konečném skvělém 3. místě!!! 

K dovršení velikého úspěchu navíc při-
spěla děvčata v soutěži jednotlivců, když 

Lucka Růčková získala stříbrnou medaili 
za 2. místo (kategorie 2008), ve stejné ka-
tegorii byla Lucka Vinterová dvacátá dru-
há. Nejvíce se pak dařilo Kristýně a Bar-
boře Zeleným, ve své kategorii vyhrály 
a staly se tak přebornicemi České repub-
liky pro rok 2021!!!! 

Děti si tak z Brna odvezly nejen bron-
zové medaile, ale i množství krásných zá-
žitků ze setkání s řadou současných i mi-
nulých olympioniků ČR, kteří se této akce 
zúčastnili.

Veliké poděkování patří manželům Zu-
zaně a Petrovi Zeleným, kteří se postara-
li o přípravu dětí o prázdninách a přede-
vším je vedli jako trenéři při samotných 
závodech. Zapomenout nemůžeme ani 
na paní Vejrkovou, která se na přípravě 
dětí velmi aktivně podílí. 

O historický úspěch školy v této soutě-
ži se postarali Lucie Růčková, Lucie Vin-
terová, Barbora Zelená, Kristýna Zelená, 
Jan Majer, Jakub Dlohoška, Jonáš Hubá-
lek a Dominik Krpálek.

Veliké poděkování všem za vzornou re-
prezentaci nejen školy, ale i našeho města. 
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PrŠ, ZŠ a MŠ J. ZEMANAZŠ PLHOV

ZŠ BABÍ

Rozeběhl se nový školní rok
Již měsíc se ve školách učí, kromě rou-

šek na chodbách a v šatnách příliš ome-
zení nepociťujeme. Jsou ale školy po dvou 
komplikovaných školních rocích stejné, 
jako byly před covidem?

Snažíme se, aby se vrátilo to dobré. Vý-
uka, školní kurzy, akce tříd, sportování. 
Sportovní třídy se střídají na sportovních 
kurzech, 6. třídy mají za sebou pětidenní 
adaptační pobyt v Deštném. Osmé třídy 
již byly na exkurzi v Kuksu a v josefovské 
pevnosti. Setkali jsme se ve škole s rodi-
či v rámci třídních schůzek. Bylo příjem-
né se s rodiči vidět opět po dlouhé době 
„naživo“.

Snažíme se také, abychom udrželi to, 
co se během minulých měsíců osvědči-
lo. V plhovské škole je to především „ote-
vřený“ přestávkový režim. Vnitřní školní 
dvůr jsme zpřístupnili žákům 2. stupně 
na všechny přestávky. Někteří žáci ocení 
i jen pětiminutový pobyt venku mezi dvě-
ma hodinami. V přestávkovém prostoru 
vloni přibyly dva venkovní stoly na stol-
ní tenis. Na betonové panely dvora jsme 
nastříkali skákací panáky a další aplika-
ce vybízející k poskakování, sportování. 
Děti prvního stupně chodí na přestávky 
ven na druhé straně školy, pokud to poča-
sí dovolí i ony se mezi hodinami o větších 
přestávkách na čerstvý vzduch dostanou.

Další novinky se již týkají výuky. V sou-
ladu s inovovaným rámcovým vzdělávacím 
programem jsme rozšířili výuku informa-
tiky do čtyř ročníků. Rozšířili jsme i na-
bídku volitelných předmětů a skupin pra-
covních činností. Vybavili jsme dílnu šití, 
podařilo se nám získat prostředky na ná-
kup deseti šicích strojů a děti v rámci pra-
covních činností i v rámci kroužku budou 
moci šít, tvořit. Spojili jsme výtvarnou vý-
chovu s počítači a nabízíme šesťákům vo-
litelný předmět počítačová grafika. 

V rámci mimoškolní činnosti jsme si 
dali za cíl děti více rozhýbat, pokud to si-
tuace dovolí, otevřeme kroužky sportov-
ní, keramické, hudební. Nově se budou 
moci žáci přihlásit na hraní na ukulele, 
zakoupili jsme dvacet nástrojů, to už je 
opravdu orchestr. Na prvním stupni se 
rozjedou kroužky angličtiny s rodilým 
mluvčím, širokou nabídku zájmových 
činností nabízí školní družina i SK Plhov. 

Vše ale záleží na situaci, jestli bude mož-
né otevřít aktivity pro děti více tříd, více 
ročníků najednou. Zatím jsme mírní opti-
misté a věříme, že už z něj nebudeme bě-
hem podzimu vyléčeni. 

Vladimír Honzů, škola Plhov

 Září neznamená pouze konec 
prázdnin a začátek podzimu. 
V letošním roce je to měsíc, kdy 
se žáci těšili znovu do školních 

lavic, na své učitele, spolužáky, trochu 
legrace a něco nového. V důsledku vlád-
ních opatření si společných chvil ve ško-
le moc neužili.

 Změny spojené se stěhováním se dotk-
ly nejen žáků praktické a základní školy, 
ale také školy mateřské. Od 1. 6. 2021 se 
změnilo sídlo mateřské školy při Oblastní 
nemocnici v Náchodě pro hospitalizované 
děti do nových prostor ONN.

 Mateřská škola úzce spolupracuje se 
zdravotním personálem a to především 
z řad zdravotních sester a lékařů dětské-
ho oddělení. Těšíme se, že mateřská ško-
la bude nadále místem, kde uslyšíme dět-
ský smích a uvidíme šikovné děti a jejich 
rodiče.

 Konečně všichni pod jednou střechou. 
Tak se dá nazvat zahájení školního roku 
2021-2022 v naší škole. Od 1. 9. 2021 se 
v nové budově PrŠ, ZŠ a MŠ Josefa Zema-
na v Náchodě, v Raisově ulici, připravují 
do života také žáci praktické školy, kteří 
do konce školního roku 2020-2021 získá-
vali pro život cenné praktické dovednosti 
v budově školy v Jiráskově ulici.

 Vzdělání, tvořivost a každodenní úsi-
lí žáků se něco nového naučit, podpoři-
la opět firma Integraf s. r. o. v Náchodě.

 Aby se všem lépe pracovalo, kreslilo 
a vyrábělo při hodinách pracovních čin-
ností a výtvarné výchovy, firma Integraf 
s.r.o. věnovala žákům naší školy papíry 
a čtvrtky, na kterých ukážou své umění 
a fantazii. Jejich díla po celý školní rok 
zdobí nástěnky a chodby školy.

 Soutěže Atletický čtyřboj a Mladý zdra-
votník jsou pro žáky v důsledku vládních 
opatření stále jen připraveny. Nám to ale 
vůbec nevadí, budeme se těšit dál, určitě 
se dočkáme. Sportovat a trénovat bude-

Začal školní rok 2021/22 a do lavic se 
vrátili naši žáčci. V doprovodu rodičů 
se k nám přidali prvňáčci, které přivíta-
la paní učitelka Mgr. Dana Čejchanová 
a představitelé města Ing. Jan Čtvrtečka 
s paní Renatou Jirmanovou. Pro každého 
prvňáčka byly připraveny drobné dárky 
a již první den si mohli vyzkoušet práci 
s interaktivní tabulí. Vzhledem ke krás-
nému počasí trávíme stále hodně času 
venku. Velká přestávka určená k protaže-
ní probíhá vždy na školním hřišti. S dru-
žinou se denně vypravujeme do lesa, kde 
si děti staví domky z roští. Některé se 
na Babí dědí už několik let. Doba je stá-
le trochu nejistá, my jsme ale optimisté 
a věříme v dobrý vývoj. Kroužky, které 
jsme pro žáky připravili, začínají v říjnu 
a my se těšíme na rok plný práce, zába-
vy a smíchu.

                kolektiv ZŠ Pavlišovská – Babí
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odloučené pracoviště 
kpt. Jaroše Trutnov

me při hodinách tělesné výchovy, zákla-
dy zdravovědy se také naučíme.

 Příchod nových žáků, ale hlavně prv-
ňáčků do školy, byl plný napětí a očekává-
ní. Čekali na ně vyzdobené chodby, třídy 
a učitelé s úsměvy na tváři.

Velkým překvapením byly pro všech-
ny děti nové prostory školní dužiny, která 
se nově nachází v přízemí školy. Družina 
má dvě oddělení, jedno pro žáky základní 
školy, druhé pro děti ze speciálních tříd. 
Je vybavena novými pomůckami a hrač-
kami. Děti si zde po ukončení vyučování 
hrají, relaxují, ale také ukazují své tvůrčí 
schopnosti a dovednosti.

 Září přivítalo všechny, děti i dospělé, 
teplým slunečným počasím, kterého vyu-
žily třídy základní školy speciální k reali-
zaci projektových dnů s názvem: „Houbo-
vý den“ a „Náš přítel les“. Sběr hub, jejich 
poznávání a soutěže na naučné stezce 
v lese Montaci byly výukou přírodovědy 
a věcného učení plnou smíchu a zábavy.

 Přeji všem žákům úspěšné a s úsmě-
vem na tváři prožívané chvíle ve škole.

Žáci druhého stupně základní školy se 
budou podobně jako sportovci speciálních 
tříd na Atletický čtyřboj těšit na 23.roč-
ník soutěže Mladý zdravotník, která měla 
proběhnout rovněž v říjnu nového školní-
ho roku. Uskutečnit se měla s finanční po-
mocí Královéhradeckého kraje.

 Aby se nám lépe pracovalo, kreslilo 
a vyrábělo při hodinách pracovních čin-
ností a výtvarné výchovy, firma Integraf 
s.r.o. věnovala žákům naší školy papíry, 
na kterých ukážou své umění a fantazii. 
Vždyť to jsou naši malí umělci. Jejich díla 
po celý školní rok zdobí nástěnky a chod-
by školy.

 Sportovat budeme při tělesné výchově, 
základy zdravovědy se naučíme také prů-
běžně. Co je ale pro nás úplně nové? Bu-
deme vařit, a to v nově vybavené kuchyň-
ce. Připravujeme projektový den o zdravé 
výživě a přípravu jednoduchého občerst-
vení.                             Mgr. Ivana Kolářová
Poděkování za sponzorský dar

Praktická škola, Základní škola a Ma-
teřská škola Josefa Zemana, Náchod touto 
cestou srdečně děkuje INTEGRAFU s. r. o. 
v Náchodě za sponzorský dar v podobě pa-
pírů pro žáky se speciálními vzdělávací-
mi potřebami.

Papíry budou využívány pro práci žáků 
zejména při hodinách výtvarné výchovy 
a pracovních činností.

Ještě jednou děkujeme.
Ing. Ivo Feistauer, ředitel školy, 

Primárně preventivní pobyt 
aneb prima na Ostaši

Ve středu 15. 9. 2021 se vydali nejmlad-
ší studenti Jiráskova gymnázia v Náchodě 
na svůj první společný pobyt mimo školu. 
Účelem tohoto výletu bylo hlavně poznat 
se navzájem, stmelit kolektiv a samozřej-
mě i užít si pořádnou zábavu, než naplno 
spadneme do vyučovacího procesu. 

Počasí nám přálo, takže jsme mohli 
hned po příjezdu a vynikající svíčkové vy-
razit na průzkum okolí Ostaše. Stihli jsme 
labyrint ve skalách i prolézt kočičí hrad 
a už při této první cestě se začalo ukazo-
vat, kdo potřebuje být na skále jako první, 
kdo počká, až všichni přejdou těžší úsek, 
a kdo podá pomocnou ruku na kluzkém 
kameni. Při večerním programu jsme se 
nasmáli při poznávacích hrách a rychle 
pochopili, kdo nezavře nikdy pusu, i kdo 
jen tiše přihlíží a pak všechny překvapí 
svým nadhledem či kreativitou. 

Druhý den jsme navštívili klášter a sta-
rou školu v Polici nad Metují a za mírného 
deště se plni zážitků a vědomostí vrátili 
na osadu. Odpoledne jsme strávili převáž-
ně v lese, kde většina studentů prokáza-
la nesmírnou odvahu, vytrvalost a bojov-
nost při dalších bezva hrách připravených 
naší školní preventistkou, která odvedla 
vynikající práci při přípravě i samotném 
provádění aktivit. Po sportem vyplněném 
odpoledni jsme si ještě užili poklidný ve-
čer při debatě o naší nové třídě, kdy měl 
každý možnost vyjádřit, co se mu líbí, 
čeho se obává, co by bylo fajn podpořit 
nebo naopak změnit.

Většina studentů se projevila jako nad-
šení sportovci, takže jsme poslední dopo-
ledne proměnili ve velké „přehazkové“ 
klání a po opět skvělém obědě jsme se 
vydali na zpáteční cestu. Ráda bych tou-
to cestou poděkovala mojí milé kolegyni 
Zuzce Felklové za vynikající práci i podpo-
ru, kterou mi ochotně poskytla, rodičům 
mých studentů, kteří nám s důvěrou svě-
řili své ratolesti, a hlavně mým mladým 
studentům, díky kterým se na nadcháze-
jící nový školní rok opravdu těším.

Lenka Hronková,
třídní učitelka primy A

Jiráskovo gymnázium

Co se děje v září u nás Pod 
Montací? 

V minulém roce jsme 
v naší škole stáli před roz-

hodnutím, co nabídnout dětem na dru-
hém stupni jako adekvátní náhradu 
za centra aktivit, která je provázela celým 
prvním stupněm, a už by tedy pro star-
ší děti nebyla tolik atraktivní. Tím nej- 
důležitějším vodítkem pro nás byla vize 
toho, čím by děti měly být vybaveny při 
ukončení základního vzdělání. Důležitou 
roli hrají v dnešní době zejména tzv. jem-
né dovednosti (soft skills), mezi které pa-
tří komunikační dovednosti, kooperace, 
schopnost řešit konflikty, kreativita, se-
beřízení, sebereflexe aj. Rozhodli jsme se 
vsadit na metodu, která je postavena prá-
vě na rozvíjení těchto dovedností. Volba 
tedy padla na EduScrum. 

EduScrum je metoda skupinové práce, 
při níž však nejsou týmy složeny náhod-
ně. Jejich utvoření předchází seberefle-
xe žáků z hlediska jejich dovedností po-
třebných ke splnění společného projektu. 
Je potřeba se předem zamyslet nad tím, 
do jaké míry kdo zvládá plánování, kdo 
je dobrým vůdcem týmu, kdo umí zdatně 
řešit konflikty, kdo je kreativní... Každý je-
den člen může být se svými vlastnostmi 
přínosem pro celý tým. 

EduScrum je metoda založená na pro-
jektovém vyučování, která ale svou orga-
nizací a propracovanými nástroji umož-
ňuje týmům žáků samostatně si řídit 
vlastní práci, mít přehled o svém pokro-
ku a především přejímat zodpovědnost 
za proces učení. Z počátku je především 
na učiteli určit CO a PROČ se žáci budou 
v rámci jednotlivých předmětů učit, ti pak 
rozhodují o tom, JAK to udělají. Postupem 
času se díky získaným zkušenostem a po-
síleným kompetencím mohou žáci více 
podílet i na tom CO a PROČ a podílet se 
tak na procesu svého učení stále větší 
měrou. Učitel má možnost v průběhu ce-
lého procesu sledovat, jak se jednotlivým 
týmům daří, a v případě potřeby jim po-
moci a vést je ke zdárnému konci. 

Velmi důležitou fází celého procesu je 
sebereflexe. Žáci hodnotí svou práci jak 
v průběhu, tak samozřejmě na jejím kon-
ci, kdy mají ideální příležitost pro zhod-
nocení toho, jestli sami sebe na začátku 
viděli v reálných barvách, či zda se pod-
cenili, nebo naopak přecenili. Mohou tak 
pracovat na procesu sebepoznávání a být 
motivováni pro další práci na sobě sa-
mých. 

V těchto týdnech začínáme s letošní-
mi šesťáky a sedmáky pracovat na prv-
ních EduScrum projektech. V reflexi meto-
dy od dětí se objevuje ocenění větší míry 
svobody a samostatnosti při zpracování 
projektu, práce je pro ně zábavná a pes-
trá, vidí smysl v posilování měkkých do-
vedností. 

A dokonce je více baví i samotné před-
měty, ve kterých EduScrum realizujeme. 
Těšíme se na další projekty našich žáků, 
na pozitiva i výzvy, které nám tvoření 
a společné učení přinese. 
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Když se v úterý dne 7. 9. 2021 dostavil do budovy územního 
odboru Náchod pětasedmdesátiletý muž, čekalo na službu kona-
jící policisty milé překvapení. Muž totiž uvedl, že přišel osobně 
poděkovat za okamžité nalezení jeho manželky při jejím pohře-
šování. Dodal dále, že si váží profesionální práce, kterou policis-
té při akci předvedli.

Pátrací akce se odehrála v páteční podvečer 3. 9. 2021, kdy si 
oznamovatel vyjel společně se svojí šestasedmdesátiletou man-
želkou na jízdních kolech z Babí směrem do náchodské části 
Běloves. V průběhu jízdy na úrovni kruhového objezdu u ná-
chodského Kauflandu si povšiml, že manželka za ním nejede. 
S ohledem na to, že jeho manželka trpí poruchou paměti a nemě-
la v tu dobu u sebe mobilní telefon, si byl jistý, že netrefí domů. 
Když ji ani po hodině nebyl schopen sám najít, oznámil pohře-
šování na tísňovou linku policie.

Do pátrací akce, započaté čtvrt hodiny před osmnáctou hodi-
nou, se do několika minut od oznámení postupně zapojilo cel-
kem šest policejních hlídek. Díky své duchapřítomnosti a místní 
znalosti zkušených náchodských policistů praporčíka Martina 
Kábrta a praporčíka Pavla Pinkavy se podařilo ženu zakrátko 
vypátrat.

Praporčík Kábrt k případu uvedl: „Napadlo nás jet k Idě, kde 
jsme cestou potkali paní a od té jsme zjistili, že viděla ženu s nasa-
zenou přilbou bez jízdního kola, která měla jít dále směrem na Ba-
vorku.“ Policisté tak nejprve nalezli jízdní kolo a za půl hodiny 
od přijetí oznámení i samotnou pohřešovanou. Praporčík Pin-
kava k akci sdělil: „Snažili jsme se jednat rychle, když jsme na-
lezli osamocené jízdní kolo ve stojanu, nevěděli jsme, zda paní 
nespadla do blízké řeky.“ Pohřešovaná byla nalezena v pořád-
ku, a to především díky duchapřítomné práci policistů znalých 
za dlouhá služební léta místních poměrů. Když policisté nalezli 
pohřešovanou, byla velmi zmatená. Nebyla orientovaná v čase 

Hlídka využila letitých zkušeností k vypátrání ženy 
ani místě a dle zjištění policistů se pohřešovaná připojila k úpl-
ně neznámým lidem a během půl hodiny ušla vzdálenost při-
bližně dvou kilometrů.

Vypátranou ženu i s jízdním kolem předali v pořádku ozna-
movateli, který již na místě policistům projevil slova díků. Zasa-
hující policisty velmi potěšil i dodatečný příchod oznamovatele, 
který jim až na služebnu přišel říct, že nebýt jich, tak se nejhor-
ší chvíle jeho života mnohem prodloužily.
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Pěvecký spolek HRON, Svaz květinářů a floristů ČR a Beránek Náchod a. s.  

Předprodej od 15. září 2021 - stolová úprava                                                                             Vstupné: 50 Kč

Pøedprodej - 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.

  Sobota 23. října 2021 od 15.00 do 18.00 hodin

Vás zvou na originálně pořádanou oslavu ke 160 letům nepřetržité činnosti 
pěveckého spolku HRON v Náchodě a 30 letům od založení Svazu květinářů a floristů ČR.

KYTICE V BARVÁCH PÍSNÍ

HRON MEZI KVĚTINAMI

Městské divadlo Dr. Josefa Čížka v Náchodě

Navštivte dva navazující kulturní programy!

Aranžování květin bude pod záštitou
ministra zemědělství ČR

pana Ing. Miroslava Tomana, CSc.,
jež sponzoroval květiny a floristický materiál.

Aranžování kytic předvede Eva Vaňková, významná česká floristka,
absolventka   Zahradnické   fakulty   v  Lednici,   která  zasedá  v  porotách
celostátních   i   mezinárodních    soutěží   a   vyučuje    floristický    design
a květinářství na Zahradnické škole v Litomyšli. Aranžovat bude společně
se svými žáky a Alešem Antošem, členem SKF ČR.

Záštitu nad tímto programem převzal starosta Náchoda a poslanec Parlamentu ČR pan Jan Birke.

Posezení při zpěvu sboru HRON, který oslaví 160 let od svého založení se vzpomínkami na jeho slavnou minulost
s přispěním jeho nejužších spolupracovníků Sboru Jiráskova gymnázia v Náchodě a sourozenců Štěpánových.

Dalšími sponzory jsou Unie Českých pěveckých sborů ČR, Zahradnictví Kašpar, město Náchod a všichni účinkující.

Výzvou floristům bude přizpůsobit květiny písním, které zazpívá sbor HRON.

22. – 23. 10. 2021
NÁCHOD

Naskenuj QR kód a přidej si událost do kalendáře.

Tahle akce má swag!
Pořádá ji Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje.

www.vybiramstredni.cz

Prezentace středních škol 
a zaměstnavatelů 2021

Sokolovna Náchod, Tyršova 207, Náchod

Pod záštitou starosty města Náchod a poslance Jana Birke

09:00 Slavnostní zahájení

15:00 – 16:00 VOLBA POVOLÁNÍ – přednáška Úřadu práce

09:00 – 16:00 PŘEDSTAVUJEME POVOLÁNÍ – interaktivní stánky

09:00 – 18:00 HIGH 3D TECHNOLOGIES – interaktivní stánky

09:00 – 18:00 KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ – poradna Úřadu práce

Pátek 9:00 – 18:00

Sobota 8:00 – 12:00 

09:30 – 10:30 VOLBA POVOLÁNÍ – přednáška úřadu práce

08:00 – 12:00 PŘEDSTAVUJEME POVOLÁNÍ – interaktivní stánky

08:00 – 12:00 HIGH 3D TECHNOLOGIES – interaktivní stánky

08:00 – 12:00 KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ – poradna Úřadu práce

Partner akce:

PŘEDSTAVUJEME POVOLÁNÍ – interaktivní stánky

HIGH 3D TECHNOLOGIES – interaktivní stánky

VÉ PORADENSTVÍ – poradna Úřadu práce

OLBA POVOLÁNÍ – přednáška úřadu práce

Virtuální realita
Technologie budoucnostiPřednášky, soutěže, workshopy

Ukázky povolání
… a spousta dalšího!
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SLEVA 
nA nAftu A bEnzín 
pro LEtošní rok nA VEřEjné 
čErpAcí StAnici

VYuŽijtE nÁš noVÝ 

nonStop 
bEzobSLuŽnÝ 

tAnkoMAt 
S MoŽnoStí pLAtbY kArtou !

50 haléřů / litr při nákupu nad 500 Kč

70 haléřů / litr při nákupu nad 1 000 Kč

90 haléřů / litr při nákupu nad 2 000 Kč

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

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

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

  
 

Metu
je

Hronov

Červený
Kostelec

Polsko

Bělovesk
á

Pr
až
sk
á

Kla
dsk

á

Plhovská

Za Teplárnou

Raisova

Kamenice

Tepenská

Borská

Masarykovo
náměstí

Husovo
náměstí

Autobusové
nádraží

Kladská 286

Nové pivo, které se jmenuje PRIMÁTOR Single Hop Lager, je 
víc než zajímavý. Hlavní roli v něm hraje chmel Most, který je 
„křížencem“ amerického aromatického chmele Cascade a čes-
kého divokého chmele. Díky této kombinaci má ležák neopako-
vatelnou chuť.

„Chtěli jsme nějakou ne příliš známou nebo stokrát objevenou 
odrůdu. Vybírali jsme z více než 30 druhů a vylučovací metodou 
jsme došli k odrůdě Most. Dá se říct, že jsme 
se k ní dočuchali. Je to nová česká odrůda, 
zkřížil ji a vyšlechtil ji Jindra Křivánek. Je 
to chmelařský odborník a srdcař,“ vypráví 
Kaluža. 

Šéf pivovaru zdůrazňuje, že ne každý 
chmel je pro Single Hop vhodný. Důleži-
tá je vůně, hořkost i doznívání. Chmel 
Most novému ležáku dává všechny kva-
lity. „Když se napijete a necháte chuť půso-
bit, musíte mít touhu napít se znovu. A to 
významně ovlivňuje právě chmel. Když jsme 
degustovali nový PRIMÁTOR Single Hop 
Lager, skoro nešlo přestat,“ směje se býva-
lý sládek Kaluža.

Z odrůdy Most navíc doposud uvaři-
lo pivo jen několik malých pivovarů. PRI-
MÁTOR je jediný větší pivovar, který Most 
k Single Hopu použil. „Chceme náš nový 

ležák představit „po celém světě“ – máme 28 exportních part-
nerů na takřka všech kontinentech,“ plánuje Kaluža.

Čeští milovníci piva budou moct první náchodský Single Hop 
ochutnat už 28. září na svátek sv. Václava. „Na podzim vaříme 
vždy nějaký speciál. Až do loňského roku jsme vždy vařili z čerstvé-
ho zeleného chmele. Byli jsme jedni z prvních, kteří čerstvý chmel 
používali. Tohle téma nám už přijde vyčerpané, chceme se na chmel 
dívat z jiného úhlu pohledu,“ vysvětluje motivaci k novince Sin-

gle Hop Kaluža.
Plánuje, že i příští podzim přijde PRI-

MÁTOR s novým Single Hopem, ve kte-
rém využije zase jinou odrůdu chmele. 
„Chceme z toho udělat tradici,“ slibuje šéf 
pivovaru. Pro PRIMÁTOR je důležité při-
nášet konzumentům možnost objevovat 
nové chutě. Pod heslem „Otevíráme ces-
tu chuti“ se v PRIMÁTORu snaží hledat 
nové a doposud neobjevené kombinace. 
„Jsme pivovar, který umí skvělou jedenáct-
ku, Weizen i silné ležáky. Už přemýšlíme, co 
uvaříme příště. Nová piva nás prostě baví!“ 
uzavírá ředitel pivovaru Petr Kaluža. 

S případnými dotazy se obracejte 
na ing. Petra Kalužu – petr.kaluza@pri-
mator.cz.               Za Pivovar PRIMÁTOR a.s. 

zpracovala Petra Kulhavá

V hlavní roli chmel
V PRIMÁTORu uvařili unikátní ležák, aroma a chuť vás nadchne

Neposedný náchodský pivovar PRIMÁTOR. Proč neposedný? „Nechceme vařit pořád dokola jen jedenáctku,“ říká šéf pivova-
ru Petr Kaluža. V Náchodě se tak pustili do dalšího výjimečného piva – uvařili první „Single Hop“. Jde o ležák, který se chmelí 
pouze jednou odrůdou chmele. A PRIMÁTOR zvolil odrůdu opravdu unikátní. Jmenuje se Most a jen tak někde ji neochutnáte.
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Po lockdownu s pastelkou zpátky do ulic!
Po loňském ročníku poznamenaném pandemickými opat-

řeními se letos sbírka Bílá pastelka vrací již po dvaadvacáté 
do ulic města Náchoda, ve dnech 11.–13. října, v plném nasa-
zení a s jasným cílem pomáhat nevidomým a slabozrakým li-
dem vidět svět.

Se zbrusu novými kasičkami s platebním QR kódem a s logem 
sbírky na tričku budou dobrovolníci i tentokrát nabízet bílé pas-
telky symbolizující podporu lidem se zrakovým postižením. Vý-
těžek sbírky je určen na zajištění speciálních služeb pro nevi-
domé a slabozraké poskytované v rámci celé České republiky. 
Každý, kdo za svůj příspěvek získá bílou pastelku, tak podpo-
ří například výcvik vodicích psů pro nevidomé, výuku speciální 
práce s počítačem a zaměstnávání lidí se zrakovým postižením, 
ale i mnoho dalších prospěšných projektů. Značná část prostřed-
ků putuje na pomoc s návratem zpět do běžného života lidem, 
kteří přišli o zrak v dospělosti. 

Pořadatelem sbírky je Sjednocená organizace nevidomých 
a slabozrakých ČR, z.s., která v květnu oslavila 25. výročí své-
ho založení.

Pokud se s dobrovolníky nepotkáte, máte možnost přispět 
na sbírku Bíla pastelka bezhotovostní formou: A to buď přímým 
zasláním jakékoliv částky na sbírkový účet č. 8888332222/0800 
s variabilním symbolem 3131 nebo 
pomocí QR kódu s přednastavenou 
částkou 50 Kč.

Za vaše finanční příspěvky pře-
dem děkujeme!

www.bilapastelka.cz

Sbírka Bílá pastelka

Známá a úspěšná muzikálová zpěvačka Dasha, která 
vystupovala na mnoha významných českých hudebních 
scénách, vystoupí se svým doprovodem v Divadle J. K. 
Tyla ve čtvrtek 19. 10. 2021 od 19:00. Výtěžek koncertu 
je určen na podporu stavby Centra denních a terénních 
služeb sv. P. Pia, které bude sloužit zdravotním a sociál-
ním službám Oblastní charity Červený Kostelec. Vstupen-
ky lze zakoupit na stránkách Městského kulturního stře-
diska Červený Kostelec:

www.mksck.cz

Dasha Quartet
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Zprávy z útulku aneb KOČIČÍ SPECIÁL
Momentálně máme v útulku velké množství koček a hlavně 

koťátek. Situace začíná být kritická, už nemáme kam další ko-
ťata umístit! Skoro všechna jsou již připravena jít do nových 
domovů, tak prosíme, kdo hledáte mňoukacího kamaráda, 
přijďte a adoptujte!

Smutným faktem je, že lidé stále věří pověrám, že nekastrova-
ná kočka je spokojenější, než ta kastrovaná. Opak je však skuteč-
ností... Pokud necháte svoji kočičku/kocourka vykastrovat ihned 
poté co dospějí, ušetříte si mnoho starostí, nervů i peněz...a zajis-
títe tak svému čtyřnohému kamarádovi delší a komfortnější život.

Nekastrované kočky se toulají, protože mají touhy... výsled-
kem jsou nechtěná koťátka 3x do roka a co potom s nimi?! Pokud 
má kočka takto často a opakovaně každoročně koťata, moc dlou-
ho vám nevydrží. Její organismus bude po několika letech opa-
kovaným rozením mláďat zcela vyčerpán a zřejmě vážně one-
mocní, sejde a pak o ni přijdete definitivně. 

Dalším nechtěným souvisejícím problémem je přenos nakaž-
livých nemocí (zejména pohlavních) mezi kočkami, které se tou-
lají. Mnohdy se jim stanou osudnými stejně jako střety s moto-
rovými vozidly a nebo i agresivními občany, kterým vadí, že jim 
kočky rozhrabávají záhony, značkují domy nebo kytičky na za-
hrádce a jsou schopni je likvidovat za každou cenu.

Blechy, vnitřní parazité a u kocourů také nepěkné rány ze 
soubojů o partnerky jsou dalším nezanedbatelným problémem. 

Kastrované kočky se drží obydlí, mají menší teritorium, jsou 
mazlivější, neznačkují (ve výjimečných případech ano, ale ne-
páchnou tak, jako kočky nekastrované). Investujte do kastrace 
a ušetříte si tak další výdaje s léčbou výše uvedených rizikových 
faktorů. Nebudete mít problém, kde udat početná koťata. A vaše 
kočka nebo kocourek nebude poháněná touhou po množení se, 
ale spíš se s vámi bude mazlit a dělat vám dlouho společnost.

Městský útulek Broumov, Jana Slováková, tel. 721 543 498
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Za malíři do Vesmíru 
AMAG (Atelier malířů a grafiků)

Co nám Covid-19 vzal, nebo spíše dal?
Naučil nás poněkud jinému vnímání výtvarného prožitku 

a nyní opět radosti ze znovu nabyté svobody při společné tvor-
bě. V tomto roce na jaře jsme zahájili sérii setkání v přírodě. Tyto 
plenéry jsme nazvali „Putování s paletou“.

První bylo opakováním loňského setkání na Dobrošově v so-
botu 8. května, na den přesně po roce. Počasí letos nebylo vůbec 
příznivé, přesto otužilí členové našeho spolku rozbalili svá vý-
tvarná fidlátka a malovali. Zachytila je Kateřina Šotolová (na fo-
tografii v popředí). O vlezlé zimě nejlépe vypovídají oblečené 
čepice a šály ostatních účastníků stojících za ní. Káťa se začíná 
kamarádit s obtížnou technikou zvanou akvarel – její obrázek 
z Dobrošova i nafocený námět zde představujeme. Jak sama říká, 
jednalo se spíše o rychlovku – skicu. Pro chladné počasí malova-
la dokonce v rukavicích, což tvorbu ještě více ztížilo.

Náš předseda Milan Jícha mladším členům připomněl, že tato 
místa rád navštěvoval i Karel Šafář (1912–1998), jeden z nejzná-
mějších náchodských malířů. Dalším pamětníkem na mistra Ša-
fáře je určitě i ta krásná stará jabloň na obraze. 

Z plenérů na Dobrošově se již stává tradice. Takže příští rok 
na jaře první „Putování s paletou“ nás určitě k jabloni opět za-
vede. Následující den Káťa opět s kolegyní z našeho spolku ma-
lířů vyrazila na další plenér v Bělovsi poblíž restaurace Bavorka. 
Zavládlo slunečné a teplé počasí a malovalo se pro změnu v tri-
ku s krátkým rukávem.

Začal jsem s představováním naší kamarádky ze spolku ma-
lířů AMAG Kateřiny Šotolové a budu ještě chvíli pokračovat. 
Nedávno se do svého rodného Náchoda vrátila z mnohaletého 
pobytu v USA, a tak je docela logické, že nyní učí americkou an-
gličtinu. Vedle malování je její další zálibou aktivní účast v ná-
chodské loutkářské komunitě, čímž navázala na rodinou tradici 
a pokračuje po svém tatínkovi, dlouholetém loutkáři, který ze-
mřel před pěti lety.

Kromě akvarelu zkouší i jiné techniky, ale její doménou jsou 
především olejomalby. Pokud byste si její obrázky zvířat a dor-
tů chtěli prohlédnout, naleznete je na adrese katesotolova.com 
i na webu spolku AMAG. Dále pak pod jménem Kate Sotolova 
na Facebooku a Instagramu.

Příště zavítáme na další letošní plenér a představíme si opět 
některého z našich členů.

Nyní ještě připojím krátkou informaci o aktuální události, kte-
rá nás čeká v říjnu.

Již několik sezon spolupracujeme se spolkem „Život na zámku 
Kvasiny“ a tak ve dnech 4. až 31. října 2021 v zámeckých prosto-
rách proběhne výstava pod názvem Obrazy na zámku. Vernisáž 
se koná 3. října 2021 od 15 hodin a své příznivce a obdivovate-
le umění srdečně zveme.

Text Jiří Spíšek, foto Kateřina Šotolová

Pruská torna z bitvy u Náchoda 27. 6. 1866
Do přírůstkové knihy náchodského muzea byla dne 30. června 

roku 1905 pod pořadovým číslem 1591 zapsána Vojenská pruská 
torna z bojiště na Brance 27. 6. 1866. Muzeu ji daroval Rudolf John, 
továrník a obecní starší v Náchodě. Záznam o tom, 
že se jednalo o dar, ale není zcela přesný, protože 
za tornu bylo zaplaceno 50 korun. Tato nemalá in-
vestice se však muzeu více než vyplatila, neboť již 
tehdy někdo k záznamu připsal krátkou poznám-
ku: vzácný kousek. Náchodská torna je vzácná hned 
z několika důvodů. Pomineme-li skutečnost, že se 
takových předmětů ve sbírkách muzeí mnoho neza-
chovalo, je tato torna také spojena s konkrétní bi-
tvou, a dokonce i přímo s konkrétním vojákem. Na 
vnitřní straně jejího víka je totiž hned několik razí-
tek, a dokonce i rukou psané nápisy, které tuto iden-
tifikaci umožňují. Najdeme tu označení regimentu 
1.B. IR.46, tedy 1. batalion pěšího pluku č. 46. Rovněž se zde na-
chází datum převzetí do výzbroje (1857) a číslo tornistry (A1983). 
Dále je zde dvakráte nad sebou razítko 4.c, tedy 4. compagnie. A 
nakonec jsou ještě rukou připsána dvě jména: Eberstein a Benz.

Podle seznamu padlých víme, že mušketýr Ferdinand Otto 

Zajímavosti ze sbírek Muzea Náchodska
Ludwig Eberstein z obce Mellenthin v kraji Soldin, příslušník  
4. compagnie 1. dolnoslezského pěšího pluku č. 46, byl pohřešo-
ván po bitvě u Náchoda dne 27. 6. 1866. Z toho pak vyplývá, že 
druhé jméno (Benz) patrně patřilo předchozímu majiteli torny. 

Do bitvy u Náchoda, jež se Ebersteinovi stala osud-
nou, se jeho jednotka zapojila v rámci 19. pěší brigá-
dy.  Ta dorazila na bojiště na Brance nad Náchodem 
krátce po jedenácté hodině v rozhodujícím okamži-
ku bitvy. Její příslušníci zasáhli do bojů ve Václavi-
cích a přilehlém lesíku. Ztráty 4. setniny byly mini-
mální – pouhých pět mužů. Z toho jsou tři vedeni 
jako pohřešovaní – vedle Ebersteina ještě poddů-
stojník Johan Adolph Kindler a mušketýr Carl Gus-
tav Vollmann. Mušketýr Carl August Rönsch ze vsi 
Dobschütz byl zabit během útoku na východní část 
václavického kostelíku dělostřeleckým granátem, 
který mu utrhl hlavu. Desátník Johan Ernst Bülow 

ze vsi Quaritz byl usmrcen střepinou z dělostřeleckého graná-
tu. Zdá se tedy, že ztráty druhosledové setnině způsobilo pře-
devším rakouské dělostřelectvo. Byť to s jistotou nevíme, stejný 
osud mohl potkat rovněž Ferdinanda Ebersteina.

Mgr. Jan Tůma
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 Sobota 9. 10. v 15 hodin: FK Náchod 
– TJ Dvůr Králové – divizní utkání muřů

 Neděle 10. 10. v 15 hodin: FK Náchod 
– TJ Třebechovice – I. A třída mužů 
(Hamra)

 v 10 a 12 hodin: FK Náchod „U19+U17“ 
– Čáslav – dorostenecká divize

 Sobota 23. 10. ve 14.30 hodin: FK Ná-
chod – Sparta Kolín – divizní utkání mužů

 Neděle 24. 10. ve 14.30 hodin: 
FK Náchod „B“ – Týniště nad Orlicí 
– I. A třída mužů (Hamra)

 v 10 a 12 hodin: FK Náchod „U19+U17“ 
– Vysoké Mýto – dorost. divize

 Sobota 30. 10. ve 14.30 hodin: FK Ná-
chod – Poříčany – divizní utkání mužů

 Neděle 31. 10. ve 14 hodin: 
FK Náchod „B“ – Nové Město nad Metují 
– I. A třída muřů (Běloves)
Mistrovská utkání „A“ mužů a „U19+U17“ 
se hrají na stadionu v Bělovsi. Pro naše fa-
noušky je na stadionu občerstvení zajištěno. 
Přijďte povzbudit naše hráče! 

Fotbal

V sobotu 23. října 2021 v 11.00 hodin 
bude odstartován z hronovského náměs-
tí již 63.ročník silničního běhu Hronov-
-Náchod. Na závodníky čeká původní trať 
dlouhá 8.850 m s cílem před městskou 
radnicí na náměstí TGM v Náchodě, kde se 
nejlepší běžci objeví krátce před půl dva-
náctou hodinou. Tento běh je veřejným 
závodem, přeborem okresu Náchod mužů 
a žen v silničním běhu a posledním 6. zá-
vodem seriálu běhů „Primátor cup 2021“.

Vydání startovních čísel elektronic-
ky přihlášeným závodníkům do pátku 
22. 10. 2021 do 10 hod. (startovné 200 Kč) 
a přihlášky nových závodníků proběhne 
jak v pátek 22. 10. tak i v sobotu 23. 10. 
ve sportovní hale SK Náchod dříve Rube-
ny. V pátek 22. října 2021 od 13 do 18 hodin 
(startovné 250 Kč). V sobotu 23. října 2021 
od 7.45 do 9.45 hod. (startovné 300 Kč). 

Silniční běh Hronov – Náchod
Při prezentaci převezmou závodní-

ci startovní číslo s čipem, pamětní list 
a vak   s logem závodu. Všichni závod-
níci budou v sobotu 23. 10. 2021 převe-
zeni autobusy z Náchoda z parkoviště 
před sportovní halou SK Náchod na mís-
to startu do Hronova od 8.45 do 10.10 ho-
din. Jeden autobus pak jejich osobní svrš-
ky zase doveze do cíle závodu za radnici. 
Pořadatelé, ale i policejní orgány mají při 
této příležitosti prosbu k motoristům, 
aby v době konání závodu mezi 11.00–
12.00 hodin, pokud možno, nepoužívali 
silnici II. tř. z Náchoda do Hronova, pro-
tože se běží za normálního provozu a do-
jde jen k usměrňování vozidel příslušní-
ky policie.

Ve 12.30 hodin proběhne slavnostní 
vyhlášení výsledků závodu před radnicí 
MěÚ v Náchodě.  Ceny předají představi-

OD RADNICE K RADNICI
2. roèník dìtských bì�eckých závodù v Náchodì

Start a cíl všech dětských závodů je v prostoru cíle hlavního závodu běhu Hronov - Náchod před radnicí v Náchodě.

Výdej startovních čísel bude od 7.30 h. 23.10.2021 v označeném stanu na parkovišti za městskou radnicí v Náchodě. 

Přihlášení na místě - starovné 100,- Kč. Start nejmenších dětí s doprovodem je v prostoru před Komerční bankou. 

11 kategorií - od batolat až po patnáctileté - tratě od 150 m do 1250 m.

Sobota 23. øíjna 2021Sobota 23. øíjna 2021

Pořádá Okresní sdružení české unie sportu Náchod pod záštitou města Náchoda

Hlavní partneři:

60. ročník silničního běhu - 10000 m
Pořádá: OS ČUS Náchod - pod záštitou měst Náchod a Hronov a městyse Velké Poříčí 

sobota 21. října 2017

ZÁVOD seriÁlu primÁtOr cup

HrONOV náměstí
stArt v 11.00 hodin

NÁcHOD Denisovo nábřeží
cÍl v 11.30 hodin

Firmy a podnikatelé podpořili závod Hronov - Náchod 2017

MUDr. M. Babková • VEBA a.s. BROUMOV • Česká spořitelna • SNĚŽKA VD • Vella Náchod • Řeznictví MAREŠ 
Tiskárna Polonček Náchod • PéCé Náchod

VÝDEJ STARTOVNÍCH ČÍSEL A PREZENTACE (PŘIHLÁŠKY)
v pátek 20. října 2017 od 13.00 do 18.00 hod. ve sportovní hale SK Náchod na Pražské ul. (startovné 200 Kč)

v sobotu 21. října 2017 od 7.30 do 9.45 hod. v závodní kanceláři MěÚ v Náchodě (startovné 300 Kč)

HRONOV– NÁCHOD
Městys Velké Poříčí

SOBOTA 23. října 2021

Partneři závodu Hronov – Náchod 2021

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: v prostorách sportovní haly a při přepravě autobusy 
je povinné použití obličejové roušky!

VÝDEJ STARTOVNÍCH ČÍSEL A PREZENTACE (PŘIHLÁŠKY)
v pátek 22. října 2021 od 13.00 do 18.00 hod. ve sportovní hale SK Náchod na Pražské ul. (startovné 250 Kč)

v sobotu 23. října 2021 od 7.30 do 9.45 hod. ve sportovní hale SK Náchod na Pražské ul. (startovné 300 Kč)

HRONOV náměstí
START v 11.00 hodin

NÁCHOD Masarykovo náměstí
CÍL v 11.30 hodin

Sobota 19. října 2019 v 11.00 hodin v Hronově 

62. ročník tradičního silničního běhu

HRONOV - NÁCHOD
návrat k historické trase - 8850 m

Město NáchodMěsto Hronov

Pořádá: Okresní sdružení České Unie Sportu  v Náchodě pod záštitou měst Náchoda, Hronova a Městyse Velké Poříčí

                                                       Závod je zařazen do III. ročníku seriálu běhů „PRIMÁTOR CUP “

Hlavní silniční závod jednotlivců 8850 m
Start: v 11.00 hodin   na  náměstí v Hronově

Výdej startovních čísel: 
Elektronicky přihlášeným závodníkům se zaplaceným startovným a nově přihlášeným závodníkům 
v pátek 18. 10. 2019 od 13  –18 hodin ve sportovní hale SK Náchod (Rubena) u krytého bazénu 
v sobotu 19. 10. 2019 od 7.45  –10 hodin ve sportovní hale SK Náchod (Rubena) u krytého bazénu

Dětské běžecké závody od 150 - 1500 m
Start: od 8.15 hodin   před radnicí v Náchodě
Start a cíl všech dětských závodů je v prostoru cíle hlavního závodu před radnicí v Náchodě. 
Start nejmenších dětí s doprovodem je v prostoru před Komerční bankou.
      8.15 Starší žáci 2004-2005 1500 m
      8.30 Starší žákyně 2004 – 2005 1500 m
      8.45 Mladší žáci 2006 – 2007 1100 m
      9.00 Mladší žákyně 2006 – 2007 1100 m
      9.15 Žáci přípravky I. 2008 – 2009 650 m 
      9.30 Žákyně přípravky I. 2008 – 2009 650 m

      9.45 Žáci přípravky II. 2010-2011 650 m 
10.00 Žákyně přípravky II. 2010 – 2011 650 m
10.15 Žáci přípravky III. 2012-2013 650 m 
10.30 Žákyně přípravky III. 2012 -2013 650 m
10.45 Společný závod dětí s doprovodem (nar. 2014 a mladší) 150 m

Město HronovMěsto Náchod
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63. ročník silničního běhu – 8.850 m

ELEKTROIN

telé pořádajících měst a zástupci pořada-
tele a sponzorů závodu.

V cíli závodu před radnicí na náměs-
tí TGM v Náchodě proběhnou od 8.30 do 
10 hod. 2. ročník dětské běžecké závody 
s názvem „Od radnice k radnici“. 

Závodníci tohoto běhu se mohou při-
hlásit elektronicky nejpozději do 23. 10. 
2021 do 7 hod., nebo v místě startu nej-
později 30 min. před startem dané kate-
gorie za vyšší startovné.

Organizační výbor závodu
Hronov-Náchod

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

tisk plakátů A3, A2, A1 od 1 kusu

 603 311 052 | studio@creopress.cz
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v ŘÍJNU 2021 v Muzeu Náchodska

Přehled kulturních akcíGALERIE výtvarného umění v Náchodě

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

 Vincenc Vingler. ZOO v Náchodě
Výstava potrvá do 7. 11., plakát najdete na str. 14.
Kurátoři výstavy: Mgr. Markéta Vinglerová, PhDr. David Cha-
loupka 

 Veronika Psotková – Esence
výstava z cyklu umělci do 40 let 
Veronika Psotková (*1981 v Opavě) je sochařka, absolventka 
ateliéru Sochařství I na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně 
(2009). V současné době žije a tvoří v Oboře u Loun. Věnuje se 
genderovým tématům ženství a mateřství. V loňském roce 
svou tvorbu představila výstavou s názvem Spolu ve výstav-
ním prostoru DOX v Praze.
Výstava potrvá do 7. 11. plakát najdete na str. 14.
Kurátorka výstavy: Mgr. Martina Frydrychová 

 Domov můj. Umělci-emigranti z území bývalého Ruského 
impéria v Československu (ze sbírek GVUN, PNP, MUO aj.)
Výstava ze sbírek Galerie výtvarného umění v Náchodě, Pa-
mátníku národního písemnictví, Galerie výtvarného umění 
v Ostravě a také z několika soukromých kolekcí představí vý-
běr toho nejlepšího z tvorby umělců, kteří se jako mladí lidé 
po ruské revoluci a občanské válce ocitli na území Českoslo-
venského státu. 
Výstava potrvá do 7. 11. 
Kurátorka výstavy: PhDr. Julie Jančárková, Ph.D. 

 4. 10. On-line přednáška k výstavě Domov můj – emigranti 
z území bývalého ruského impéria v Československu v rus-
kém jazyce. Začátek v 18.00 hodin.
Přihlásit se můžete na https://zoom.us/j/96725571585 nebo živě 
na facebook.com/galerienachod. 
9. 10. od 14 do 16 hodin – Sobotní dílna – Drátěnky
Sobotní výtvarná dílna pro rodiče s dětmi. Pomocí tvarova-
cích drátů, drátků a dalších neobvyklých materiálů se poku-
síme navázat na tvorbu Veroniky Psotkové. 
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 7. října na adrese: an-
sorge@gvun.cz nebo telefonicky na č. 606 647 216. 

 14. 10. On-line živý rozhovor s Veronikou Psotkovou 
o jejím životě a tvorbě
On-line přednáška u příležitosti výstavy Veroniky Psotkové 
v Galerii výtvarného umění v Náchodě. Instalaci s názvem 
Esence Veronika Psotková pro specifický prostor galerie vy-
tvořila v rámci cyklu Umělci do 40 let. 
Přihlásit se můžete na https://zoom.us/j/92974939430 nebo 
živě na facebook.com/galerienachod

 Výtvarně-vzdělávací programy jsou připraveny pro všech-
ny typy škol k výstavě Veronika Psotková a Vincenc Vin-
gler (do 7. 11.)

Naše galerie 2021
 Galerie vyhlašuje 13. ročník výtvarné soutěže pro obča-

ny Náchodska. 
Téma: Malé věci, velké věci
Odevzdávání prací: 23. 11. – 12. 12. 2021
Oficiální vyhlášení výsledků soutěže, včetně předání cen, pro-
běhne v rámci vernisáže výstavy vybraných soutěžních pra-
cí dne 21. 1. 2022. 
Podrobné informace naleznete na www.gvun.cz, https://www.face-
book.com/galerienachod/ a na letácích (Městské informační stře-
disko, Městská knihovna Náchod).

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. Dále byla 
expozice obohacena o nové exponáty, které můžeme pozornos-
ti návštěvníků taktéž doporučit. Organizované výpravy lze ob-
jednat na tel. čísle 491 433 722 nebo na e-mailu meisnerova@
muzeumnachodska.cz. Otevřeno denně mimo pondělí od 9 do 12 
a od 13 do 17 hod.

Mnoho tváří Jaroslava Jošta
Srdečně zveme do Broučkova domu čp. 18 na Masarykově ná-
městí na výstavu věnovanou tvorbě náchodského výtvarníka 
Jaroslava Jošta, jejímž cílem je připomenout nedožité 70. naro-
zeniny této výrazné osobnosti náchodského kulturního dění. 
K vidění jsou nejen gobelíny, ale také loutky a kulisy, které pan 
Jošt vytvořil pro náchodskou loutkovou divadelní scénu. Výsta-
vu je možné navštívit do 24. října 2021 každý den kromě pon-
dělí 9–12, 13–17 hod. 

Mezinárodní den archeologie
Muzeum Náchodska se letos opět připojuje k Mezinárodní-
mu dni archeologie, který se uskuteční v sobotu 16. října 2021 
v budově stálé expozice Muzea Náchodska v Broučkově domě 
na Masarykově náměstí čp. 18 a ve Staré radnici čp. 1 v době od  
10 do 16 hodin. Celodenní program bude plný aktivit pro děti se 
zaměřením na stravování pravěkých lidí. Návštěvníci se mohou 
těšit i na cyklus přednášek a komentované prohlídky na ploše 
záchranného archeologického výzkumu v místech budoucího 
staveniště Spolkového domu v Náchodě v Hurdálkově ulici. Po-
drobnější program zveřejníme na facebookových stránkách mu-
zea nebo na www.muzeumnachodska.cz. Akce proběhne ve spo-
lupráci s MAS Stolové hory.

Náchodský fotografický podzim:  
Jiří Klíma a Fotoklub Náchod

Od 8. 10. do 7. 11. 2021 zveme do výstavní síně Muzea Náchod-
ska v Tyršově ulici na výstavu Fotoklubu Náchod věnující se re-
trospektivě celoživotní fotografické tvorby dlouholetého člena 
náchodského fotoklubu, která bude doplněná i o fotografie ostat-
ních současných členů Fotoklubu Náchod. Vernisáž se uskuteč-
ní 7. 10. 2021 od 16 hodin a výstavu poté bude možné navštívit 
každý den kromě pondělí 9–12, 13–17 hod.

Náchodské muzejní sedánky 2021
Další muzejní sedánek s názvem Rakouský voják v polním ta-
žení v roce 1866 se uskuteční 6. října 2021 v 17 hodin v před-
náškovém sále Muzea Náchodska ve Staré radnici na Masaryko-
vě nám. čp. 1. Mgr. Matouš Holas z katedry archeologie FF UHK 
přiblíží každodennost rakouského vojáka v polním tažení v roce 
1866. Mnohé historické prameny se zmiňují o strastech rakous-
kých vojáků během války roku 1866. Nový mezioborový výzkum 
může podrobněji nastínit útrapy mužů bojujících proti postupu-
jící pruské armádě a doplnit tak známé historické zdroje. Narůs-
tající množství archeologických pramenů umožňuje nově rekon-
struovat přesnější podobu vojenské výbavy zajišťující vojákovi 
funkčnost zbraně, čistou uniformu, stravu či hygienu. Návštěv-
níci budou moci kompletní výbavu rakouského vojáka v polním 
tažení roku 1866 zhlédnout na přednášce v její ideální a přes-
né rekonstrukci. 
Sledujte prosím i nadále aktuální vývoj epidemické situace a s ní sou-
visející nařízení, naše webové stránky a facebook, kde informace 
průběžně aktualizujeme! Plánované programy mohou být zrušeny 
či změněny.
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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 

ŘÍJEN
PROGRAM

www.decko–nachod.cz

 3. 10. a 4. 10. MUDr. Radka Prouzová Jugoslávská 33,
  Náchod 602 234 217
 10. 10. a 11. 10.  MUDr. Simona Ságlová Ph.D. ZŠ Malecí,
  Nové Město nad Metují 491 520 373
 17. 10 a 18. 10.  MDDr. Lucie Škodová Třísková Krásnohorské 672,
  Náchod 737 449 355
 24. 10. a 25. 10. MUDr. Radmila Sedláčková MSc. Kostelecká 1204,
  Náchod 491 426 926
 28. 10. MUDr. Jarmila Podškubková Větrník 720
  Červený Kostelec 491 462 331
 30. 10.  MUDr. Vladimír Semerák  Denisovo nábřeží 665,
  Náchod 491 424 921
 31. 10.  MUDr. Vladimír Semerák  Denisovo nábřeží 665,
  Náchod 491 424 921

Déčko dětem pro radost
Vážení rodiče, milí příznivci Déčka,
o něco dříve než obvykle – už v pondělí 
13. září – jsme zahájili nový „kroužkový“ 
rok. Naším cílem není tvořit profesionál-
ní sportovce, výtvarníky nebo taneční-
ky. Jsme mnohem raději, když zjišťujeme, 
že k nám děti chodí pro radost, pro zába-
vu, pro setkávání s kamarády, dobrovolně 
a když ony chtějí. Rádi je přivítáme na no-
vých i tradičních kroužcích, při kterých 
zažijí zábavu a uvolní se od každodenního 
stereotypu. Zaregistrovali jste naše no-
vinky? Mezi nováčky v jazykových krouž-
cích najdete Angličtinu pro věčné začáteč-
níky, Knihomolíky, Dramaťáček a Český 
jazyk nejen pro deváťáky, výtvarné od-
dělení nově nabízí Loutkaření, milovní-
ky sportu potěší Lukostřelba, Správňáci, 
Překážkáři, Work and stretch nebo Dance 
workout. Dále hledáme nováčky mezi ta-
nečníky street dance. Část kroužků jsme 
schopni zvládnout i v on-line formě, bu-
de-li to potřeba.
Dobrou zprávou je, že nezvyšujeme ceny. 
Všechny platby držíme ve standardních 
relacích jako v minulém roce. Pokud se 
obáváte předplácet kroužek na celý rok, 
můžete využít možnost platby za polole-
tí. Přesto se nemusíte bát, o své peníze 
nepřijdete. V případě, že bude Déčko uza-
vřeno a kroužek nebude nahrazen, část-
ku vám vrátíme.
Naši nabídku najdete na www.deckona-
chod.cz, kde je u některých aktivit stále 
otevřená možnost přihlašování. Těšíme 
se, až se na nich s vámi osobně potkáme.
Jsme tu pro radost vám i vašim dětem

AKCE PRO VEŘEJNOST
 pátek 1. října 

– KERAMIKA NA ZKOUŠKU
keramická dílna pro veřejnost, vhodné 
pro děti i dospělé (děti do 6 let s dospě-
lým), program od 16 do 18 hodin, s sebou 
pracovní oděv a přezůvky, vstupné se pla-

tí na místě (děti 30 Kč, dospělí 50 Kč), in-
formace Bc. Tereza Išová, tel. 774 223 296

 sobota 2. října 
– PRVNÍ SOBOTA S ANGLIČTINOU
zábavná výuka angličtiny pro děti ve věku 
6–12 let, program od 9 do 15 hodin, hry, 
hrátky, soutěže, zajištěno stravování a pit-
ný režim, cena 170 Kč, informace Jaroslava 
Nývltová, tel.775 223 291

 9.–10 října – HVĚZDA ORIENTU
celostátní soutěžní přehlídka v orientál-
ních tancích, Městské divadlo Dr. Jose-
fa Čížka vždy od 10 do 18 hodin, vstupné 
na místě (děti 50 Kč, dospělí 100 Kč), ak-
tuální program na webu i facebooku Déč-
ka, informace Bc. Tereza Išová, tel. 774 223 
296

 úterý 12. října – NOŠENÍ DĚTÍ 
A KONTAKTNÍ RODIČOVSTVÍ
povídání, praktické ukázky a rady se Zu-
zanou Macháčkovou, od 10.30 do 11.30 ho-
din, vstupné 50 Kč, informace Alena Prá-
zová, tel. 731 055 215

 středa 27. října – TVOŘIVÉ PODZIMKY
zábavná tvořivá dílna v době prázd-
nin, podzimní dekorace, kreativní recy-
klace, program od 9 do 14.30 hodin, pro 
děti 6–12 let, s sebou přezůvky, pracovní 
oděv, cena 150 Kč, přihlášky nejpozději do  
25. 10., informace Bc. Tereza Išová, tel. 774 
223 296

KLUB VÝTVARNÍKŮ
pro všechny zájemce o kresbu a malbu 
(pro členy klubu s výraznou slevou) po-
řádáme každý měsíc sobotní a víkendové 
VÝTVARNÉ WORKSHOPY A KURZY, jejichž 
nabídku najdete od 1. 10. na www.decko-
nachod.cz, informace Bc. Tereza Išová, tel. 
774 223 296

KREATIVNÍ KLUB
pro všechny zájemce o řemeslné a kreativ-
ní techniky (pro členy klubu s výraznou 
slevou) pořádáme jednodenní a víkendo-
vé KREATIVNÍ WORKSHOPY A KURZY, je-
jichž nabídku najdete od 1. 10. na www.
deckonachod.cz, informace Bc. Tereza Išo-
vá, tel. 774 223 296

  vždy od 15 hodin 
 2. 10.  Kašpárkova dobrodružství
 9. 10. Kašpárkova dobrodružství
 16. 10. Vodníčku vrať se
 23. 10. Vodníčku vrať se
 30. 10. Kašpárkova dobrodružství

Více informací na stránkách 
http://lsdpr.cz 

Začátkem léta se přes část Moravy pře-
hnalo tornádo. Spoustě lidí to vzalo oby-
dlí či střechu nad hlavou. Nám jako ha-
sičům nebyl osud lhostejný a tudíž jsme 
se rozhodli místním pomoci. Bylo potře-
ba sladit, kdy a kam zajedeme. Usoudili 
jsme, že nemá smysl vyrazit hned, ale po-
čkat, jelikož jsme věděli, že tam bude stá-
le hodně práce. A že všechny složky IZS 
tam nebudou moci být věčně. Bylo roz-
hodnuto vzít si na část srpna dovolenou 
a vydat se tam pomáhat. Na první dva 
dny jsme měli práci domluvenou v obci 
Lužice. Na další dny jsme si obstarali prá-
ci v obci Moravská Nová Ves a Hrušky. Po-
máhalo se jak na soukromých obydlích, 
tak i třeba na místní školce v Moravské 
Nové Vsi. 

Práce započaly zděním štítu na pří-
pravu pokládky vazby a skončily poklád-
kou pálených tašek Tondach. Nebráni-
li jsme se pomoci s čímkoliv. Pomohlo se 
jak mladé rodině v očekávání, tak i star-
ším obyvatelům, kterým to vzalo střechu 
nad hlavou i část vinice. Bohužel, stále je 
tam práce asi tak na rok. Jen tak se život 
do normálního stavu nevrátí.

Petr Břenda – starosta SDH Jizbice

Hasiči Jizbice pomáhají

* * *
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Církve v Náchodě Senior klub „Harmonie 2“

Sdružení zdravotně postižených
www.szdp–nachod.cz

Senioři ČR z městské organizace Náchod vás zvou do klubov-
ny seniorů na čtvrteční programy, kde se snad sejdeme v říjnu:

 čtvrtek 7. 10. od 14 hod. „Podél českých řek – JIZERA, doku-
mentární film,

 středa 14. 10. od 14 hod. „Pavarotti navždy“ – výběr nezapo-
menutelných arií,

 čtvrtek 21. 10. od 14 hod. Z cesty po národních parcích na zá-
padě USA připravila promítání s vyprávěním ing. Jana Kovářová.

 Pobyt v hotelu MAS v Sezimově Ústí bude od 25. do 30. říj-
na s dopravou z Náchodu. Čas odjezdu účastníkům oznámím.
Poznámka: na 8. prosince připravujeme adventní zájezd 
do Olomouce. Přihlásit se můžete od 4. října v klubovně Har-
monie 2 vždy v PO a ČT od 15.30 do 16 hod.

Vážení členové a příznivci našeho sdružení, na vaše přání pořádáme: 
 Celodenní výlet do Dvora Králové

Kdy: v úterý 26. 10. 2021, odjezd: v 8.00 hod. Raisova ul. u škol-
ní jídelny v Náchodě.
Cena pro členy 230 Kč, nečleny 250 Kč. Návrat kolem 20.00 hod.
PROGRAM: Navštívíme PŘEHRADU LES KRÁLOVSTVÍ, která díky 
své poloze v zalesněném údolí řeky Labe a svých architektonic-
kým ztvárněním je jedna z nejkrásnějších v celé České republice. 
Ve Dvoře Králové navštívíme výrobu vánočních ozdob a jejich 
prodejnu. 
Na přání účastníků navštívíme areál ZOO s největší kolekcí af-
rických zvířat, kde je mimo jiné i SAFARI PARK a celoročně ote-
vřena stálá expozice „Pravěk očima Zděnka Buriana„
Přihlášky a platba předem ve středu 6. 10. 2021 od 13–15. hod.
V kanceláři SZdP Náchod Harmonie II. (Rybářská 1819)                              
Mobil: 724 908 861                                  Za výbor: Olga Frühaufová  

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

Proč jen jsem si
nenechal poradit!

Náchod 178x59 mm ČB 2021 „Tchán 2“

Církev československá husitská
Husův sbor, Raisova 806, 547 01 Náchod, farář ThDr. Stanislav 
Švarc, ThD. kontakt mobil: 420 776 736 885, 420 604 929 825,  
e-mail: stanislav.svarc@volny.cz. Úřední hodiny: středa  
15–17 hod. Mimo úřední hodiny lze využít čísla mobilního tele-
fonu faráře Stanislava Švarce 420 776 736 885 nebo mobilního 
telefonu předsedkyně RS Ivony Čadové 420 604 929 825.
Kolumbárium otevřeno denně 9–17 hodin. Pravidelné bohosluž-
by se konají v neděli 8.15 hod. Biblické hodiny ve čtvrtek 16 ho-
din. Místo: Farská síň CČSH, vchod Raisova ul., Náchod.
Římskokatolická farnost – děkanství Náchod
děkanství Náchod, Masarykovo náměstí 75, 547 01 Náchod. Kon-
takty: kancelář 491 428 355, děkan P. Zdeněk Kubeš 737 383 752, 
farní vikář P. František Filip 733399508, výpomocný duchovní  
P. Václav Hejčl 776 283 073, www.nachod.farnost.cz, e-mail: farnost.
nachod@tiscali.cz. Úřední hodiny: pondělí a čtvrtek 9.00–11.00 
a 15.00–17.00, středa a pátek 9.00–11.00, v jinou dobu po před-
chozí domluvě. Bohoslužby v kostele sv. Vavřince: pondělí 7.00, 
úterý 18.00, středa 16.00, čtvrtek 7.00, pátek 18.00, sobota 7.30 
a v 18.00 s nedělní platností, neděle 7.30, 9.00 a 18.00. Příleži-
tost ke svátosti smíření se naskýtá půl hodinu přede mší svatou  
a v pátek hodinu přede mší svatou.                     P. Z. Kubeš, děkan
Českobratrská církev evangelická
Sídlo sboru a sborový dům: Purkyňova 535; Kostel v Provodově-
-Šonově (ve Václavicích) adresa: Šonov 95; farář Mgr. Marek Bár-
ta, mobil: 604 892 182, e-mail: nachod-sonov@evangnet.cz. Osob-
ní i duchovní rozhovory, konzultace a návštěvy faráře kdykoliv 
po telefonní domluvě. V době hygienických a epidemiologických 
opatření jsou bohoslužby a veškeré další setkávání až do odvo-
lání pozastaveny. Prosíme, sledujte naše webové stránky: http://
www.nachod.sonov-evangnet.cz a facebook: Evangelíci při Rozkoši. 
Na webových stránkách uveřejňujeme přípravy k domácím bo-
hoslužbám a ztišením i různé další texty, které mohou být po-
vzbuzením. 
Církev adventistů sedmého dne
Tyršova 207. budova Sokola – 2. patro (bývalá Soukromá střed-
ní podnikatelská škola), kazatel Tomáš Špác, mo bil. 739 481 014.  
Bohoslužby každou so bo tu od 9.30 hodin.
Církev Nový Život 
Náchod, Raisova 253 (za okresním soudem), tel. 605 450 384, 
www.novyzivot.cz. Bohoslužby každou neděli v 9.30 hod.
Církev bratrská
Purkyňova 584, kazatel Ing. P. Geldner, tel. 777 217 968, 
e-mail. nachod@cb.cz. Kazatel senior J. Hofman, tel. 605 973 056, 
kazatel senior RNDr. P. Javornický, CSc., tel. 722 948 196. Bo-
hoslužby v neděli v 9.30 hodin. Rozhovory nad Biblí ve středu 
od 18.30 hodin. Více na www.cb.cz/nachod.
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Podrobné informace o všech akcích knihovny najdete na plakátech a na webových stránkách knihovny – www.mknachod.cz. (Vo)

Městská knihovna Náchod informuje v říjnu 2021
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Plánované akce se uskuteční pouze za předpokladu příznivé 
epidemické situace. Upozorňujeme na nutnost dodržovat plat-
ná protiepidemická opatření. Pro aktuální informace sledujte 
náš web a facebook.

Rozvoz knih
V úterý 5. října se v dopoledních hodinách uskuteční rozvoz 
knih nemocným nebo starším občanům.

Výstavy
Studovna
GRAFIKY JIŘÍHO SAMKA
Do 16. října. Prodejní výstava grafických prací Jiřího Samka. 

OKÉNKO Z PRÁZDNIN
18. října – 10. listopadu. Výstava obrazů amatérského spolku 
Ateliér z České Skalice. Vernisáž proběhne v pondělí 18. října 
od 17.00 hodin ve studovně. 

Dětské oddělení
KNÍŽKY PRO PLANETU
1.– 29. října. Na výstavce v dětském oddělení najdete knížky, kte-
ré malé čtenáře mohou inspirovat k ochraně naší planety a ži-
votu v souladu s přírodou.

TÝDEN KNIHOVEN 
PONDĚLÍ 4. ŘÍJNA

 12.00 – Cesta k pokladu. Sbírej indicie, překonej svůj strach 
a najdi cestu k pokladu. (dětské oddělení) 
ÚTERÝ 5. ŘÍJNA

 15.00 – Workshop s Lucií Konečnou. Jak napsat knihu aneb jak 
se tvoří příběh. (studovna)

 18.00 – Beseda s Lucií Konečnou. Povídání se scénáristkou 
a spisovatelkou nejen o nové knize Houpačky. (studovna)
STŘEDA 6. ŘÍJNA

 15.00 – Procházka po stopách Josefa Škvoreckého, zakonče-
ná prohlídkou knihovny s drobným občerstvením a. (sraz před 
knihovnou)

 17.00 – Deskovky pro mládež a dospělé. Chcete hrát hry a ne-
máte s kým? Přijďte na společné hraní do knihovny. (dětské od-
dělení)
ČTVRTEK 7. ŘÍJNA

 9.00 – Den pro udržitelnost. Eko úklidovka, Semínkovna, Bistro 
Pecka s kozou, bezobalový obchod, bazar knih a oblečení, swap 
rostlin a další inspirace. (hala a zahrada knihovny)
PÁTEK 8. ŘÍJNA

  15.00 – Pojďme si spolu zazpívat a zahrát. Tvořivá dílna se 
čtením pro děti. (dětské oddělení)
SOBOTA 9. ŘÍJNA

 9.00 – Dopoledne pro rodinu. Hry, tematické kufříky a občer-
stvení. (dětské oddělení)

  10.00 – Pohádka O slepičce. Loutkové představení v podání Ja-
roslavy Holasové. (dětské oddělení)

Junior & Senior – Základy sebeobrany II. 
Ve středu 13. října vás od 16.00 hodin zveme na další setkání 
v rámci programu Přeshraniční mezigenerační integrace. Na před-
nášce poručíka Jakuba Vacka se děti a senioři tentokrát seznámí 
s možnostmi sebeobrany na síti. Jako vždy je možné přijít sa-
mostatně, dítě i dospělý. Přihlášky přijímáme ve studovně, po-
čet míst omezen. 
 
Beseda s Hanou Marií Körnerovou

V úterý 19. října vás od 17.00 hodin zveme na setkání s Ha-
nou Marií Körnerovou (vlastním jménem Hanou Martinkovou). 
Oblíbená spisovatelka je autorkou především dobrodružných 
historických románů. Mezi nejznámější patří romantická sága  
z 18. století Pán hor a dramatický román Andělská tvář. Píše také 
i příběhy ze současnosti. Zkušenosti z patnácti let práce ve zdra-
votnictví zúročila v románu Prosím vás, sestřičko, s nímž uspěla 
v jedné z prvních literárních soutěží Knižního klubu. Oblibu si 
získal také skutečný příběh z poválečného Československa na-
zvaný Heřmánkové údolí. Beseda nejen o těchto knihách proběh-
ne ve studovně. 

Božena Němcová inspirací pro umění
V úterý 26. října vás od 17.00 hodin zveme na představení nové 
knihy PhDr. Jiřího Uhlíře, středoškolského pedagoga, publicis-
ty, spisovatele literatury faktu, literárního a regionálního his-
torika a bibliografa. Je autorem stovek článků, historických stu-
dií, recenzí a jeho práce je dlouhodobě oceňovaná. Setkání se 
uskuteční ve studovně.

S knížkou do života
Bookstart I. (0–3 roky)
Ve čtvrtek 21. října proběhne od 10.00 hodin setkání s knihou 
Milá ZOO od Roda Campbella. 
Bookstart II. (3 – 6 let)
V sobotu 23. října se od 10.00 hodin těšíme na děti od 3 do 6 
let a jejich rodiče. Budeme si společně číst, zkusíme jednodu-
ché vyrábění a další aktivity na motivy z knihy Ajdar od Mar-
jane Satrapi. 
Prosíme o přihlášení na e-mail novakova@mknachod.cz nebo 
v dětském oddělení.

Podzimní pročtená dílna
V pátek 29. října zveme všechny kreativní děti na prázdnino-
vé čtení a tvoření. Dílna proběhne od 9.30 do 11.30 hodin v dět-
ském oddělení, příspěvek na materiál činí 20 Kč.

Náchodská univerzita volného času (NUVČ)
 11. října Milan Záliš

Rožmberkové, páni z Hradce a jejich sídla v jižních Čechách a na 
Moravě I.

 25. října Milan Záliš
Rožmberkové, páni z Hradce a jejich sídla v jižních Čechách a na 
Moravě II.
Vstup pouze na průkazky NUVČ. Pro ostatní zájemce po ústní doho-
dě s organizátory vstupné 50 Kč.



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

ŘÍJEN

ZBOŽŇOVANÝ
Uznávaný a všemi oblíbený pediatr (Jiří Bartoška) jde do důchodu. Celý život byl vyhlášeným lékařem a nyní se těší na zasloužený odpočinek. Ještě víc se však těší jeho rodina…Komedie podle scénáře i reži-
séra Petra Kolečka. Vstupné 130 Kč, doporučená přístupnost: od 12 let

NENÍ ČAS ZEMŘÍT
Po třech covidových odkladech je tu konečně 25. Bondovka!!! James Bond, agent 007, skončil aktivní službu a užívá si zasloužený odpočinek na Jamajce. Klid však nemá dlouhého trvání – mise na záchranu 
uneseného vědce se ukáže být zrádnější, než se na začátku zdálo. Bond se během vyšetřování dostane na stopu nevyzpytatelného zločince, který disponuje nebezpečnou a velmi ničivou novou technologií. 
V hlavní roli Daniel Craig, v roli hlavního záporáka Rami Malek (titulní představitel „Bohemian Rhapsody“). Akční dobrodružný thriller, uváděný s českými titulky.
Vstupné 140 Kč, mládeži do 15 let nepřístupný

MIMI ŠÉF: RODINNÝ PODNIK
Konec hraní... Pamatujete si na přechytralý mimino v obleku a jeho staršího bráchu Tima? S komedií Mimi šéf před pár lety „zbourali“ kina a teď se pustí do další akce. Rodinná animovaná komedie, uváděná 
v českém znění. Vstupné 130 Kč, děti do 15 let 110 Kč, mládeži přístupný

KAREL
Mimořádná předpremiéra celovečerního dokumentárního filmu, který se po čtyřech covidových odkladech konečně dočká svého uvedení v kinech! Ojedinělý pohled do soukromí a do duše Karla Gotta.
Vstupné 130 Kč, mládeži přístupný

CHLUPÁČCI
Koncem to všechno začíná… Pupí a Eda patří do rodu Chlupáčků. Roztomilých, chlupatých zvířátek, která poklidně žila v hojném počtu na Galapágách… Animované rodinné donrodužství, uváděné v čes-
kém znění. Vstupné 100 Kč, mládeži přístupný

MINUTA VĚČNOSTI
Režisér a scenárista Rudolf Havlík (mj. filmy Pohádky pro Emu, Po čem muži touží, Bábovky) na Islandu v extrémních podmínkách nádherné, divoké a tajemné přírody, natočil komorní dobrodružné drama. 
V hlavních rolích otce a dcery se představují Jiří Langmajer a Martina Babišová. Vstupné 130 Kč, mládeži přístupný

FESTIVAL PANA RIFKINA
Život je jako film: Někdy je to komedie, chvíli drama, někdy romance, ale život je hlavně záhada… Příběh nové komedie legendárního režiséra a scenáristy Woodyho Allena vypráví o jeho největší lásce – o ma-
gii, kterou dokáže vytvořit stříbrné plátno. Film plný absurdního humoru, mísící imaginární situace s realitou, romantiku se zármutkem a vytváří láskyplnou poctu transformační síle filmu. České titulky.
Vstupné 120 Kč, doporučená přístupnost: od 12 let

DENÍČEK MODERNÍHO FOTRA
Česká komedie podle stejnojmenného knižního bestselleru Dominika Landsmana. Někdy vás život náhodně dostane do situace, kterou nečekáte, ale musíte se s ní vyrovnat jako chlap: otec na mateřské dovo-
lené! V hlavních rolích Jiří Mádl a Tereza Ramba. Režie Jan Haluza. Vstupné 120 Kč, mládeži přístupný

SUPERNOVA
Dojemný road trip na hranici rozumu… Je skvělé vyrazit na cesty a přát si, aby tento výlet neskončil… Skvěle zahraný milostný příběh, do kterého vstoupila zákeřná postupná ztráta paměti, což obrátilo je-
jich životy vzhůru nohama. Neskutečné herecké výkony Colina Firtha a Stanley Tucciho. České titulky. Vstupné 130 Kč, doporučená přístupnost: od 12 let

POMPEJE – MĚSTO HŘÍCHU
Pompeje nejsou jen město, ale legenda – zničená, ztracená a opět objevená. Pompeje jsou unikátním místem, které každoročně navštíví více než čtyři miliony lidí z celého světa. O jeho utajované, nespořáda-
né historii se ale obecně mnoho neví… České titulky. Vstupné 100 Kč, mládeži přístupný

MYŠI PATŘÍ DO NEBE
Co se škádlívá, to se nesežere… Že je někdo malý ještě neznamená, že se nemůže stát hrdinou. Takové hrdinství ale může být pěkně nebezpečné… Může mezi malou myškou a velkým lišákem vzniknout oprav-
dové přátelství? Odpověď najdou nejen ti nejmenší, ale i větší a velcí diváci v dobrodružné animované komedii. Vstupné 130 Kč, děti do 15 let 110 Kč, mládeži přístupný

KAREL
Ojedinělý pohled do soukromí a do duše Karla Gotta. Film Karel není a nemá být přehlídkou nesporné slávy Karla Gotta a jeho pěveckého talentu a úspěchů. Režisérka vstoupila se svou kamerou tam, kde slá-
va končí a kde se z fenomenálního Zlatého slavíka stává pouze Karel, nadšený malíř, milující manžel a táta svých dcer. Tvůrci totiž zachytili Karla Gotta nejen při jeho vystoupeních nebo při setkáních s fa-
noušky, ale především v jeho domácím prostředí. Vstupné 130 Kč, mládeži přístupný

PRVOK, ŠAMPÓN, TEČKA A KAREL
Jak čtyřicátník zjistí, jestli je opravdovej chlap? V hlavních rolích čtyř kamarádů se představí Martin Pechlát jako Prvok, David Švehlík jako Šampón, Hynek Čermák je Tečka a Karel nese tvář Martina Hofmanna.
Vstupné 130 Kč, doporučená přístupnost: od 12 let

Modest Petrovič Musorgskij: BORIS GODUNOV       SATELITNÍ PŘÍMÝ PŘENOS Z METROPOLITNÍ OPERY V NEW YORKU
Zahajovací přenos nové a dlouho očekávané Sezóny Met: Live in HD 2021–2022, ve kterém zazní Musorgského mistrovské dílo, které je jedním z pilířů ruského operního repertoáru, bude řídit Sebastian Weigle 
v jeho původní verzi z roku 1869. Nastudováno v ruském originále a uváděno s anglickými a českými titulky. Základní vstupné 320 Kč, zlevněné vstupné 270 Kč (senioři a studenti), abonentní vstupné 250 Kč

ZBOŽŇOVANÝ
Komedie podle scénáře i v režii Petra Kolečka. Vstupné 130 Kč, doporučená přístupnost: od 12 let

NENÍ ČAS ZEMŘÍT
25. Bondovka!!! V hlavní roli Daniel Craig, v roli hlavního záporáka Rami Malek (titulní představitel „Bohemian Rhapsody“). Akční dobrodružný thriller, uváděný s českými titulky.
Vstupné 140 Kč, mládeži do 15 let nepřístupný

FELLINI A DUCHOVÉ
Nahlédněte u příležitosti 100. výročí narození režiséra a držitele pěti Oscarů Federica Felliniho (Sladký život, Amarcord, Osm a půl, Giulietta a duchové) do jeho “skrytého světa”. Dokument ukáže množství 
dosud neodhaleného archivního obsahu a slavných filmových ukázek, které pomohou vykreslit unikátní vztah italského maestra k duchovnu a nadpřirozenu. České titulky.
Vstupné 120 Kč, doporučená přístupnost: od 12 let

VELKÉ SAFARI & USMÍŘENÍ S AFRIKOU? CESTOVATELSKÁ VIDEOSHOW KATEŘINY A MILOŠE MOTANI
Podaří se nám usmířit s Afrikou, která nám tolik ublížila? Necháme Windhoek a nebezpečnou čtvrť Katururu za zády a vyrazíme do divočiny. Budeme brouzdat savanou a pozorovat hbité gepardy, v zátoce 
Walwis Bay podnikneme na kajaku veselou plavbu mezi lachtany, vydáme se do skalnaté oblasti Spitzkoppe, kde jsou spousty drahokamů a mnoho dalšího…
Vstupné 120 Kč, mládeži přístupný

VENOM 2: CARNAGE PŘICHÁZÍ
Na filmová plátna se vrací Tom Hardy jako Venom, jedna z nejlepších a nejkomplexnějších comicsových postav společnosti Marvel. V režii Andyho Serkise dále hrají Michelle Williamsová, Naomie Harrisová 
a Woody Harrelson v roli padoucha Cletuse Kasadyho/Carnage. Akční dobrodružný sci-fi thriller, uváděný v českém znění i s českými titulky.
Vstupné 130 Kč, doporučená přístupnost: od 12 let

LÁSKA NA ŠPIČKÁCH
Nechte roztančit své srdce… Příběh romantické komedie je zasazen do malého města a okolí na Broumovsku. Na scénu vstupují malé „primabaleríny“, dobrovolní hasiči a jejich hezký velitel a hlavně Tere-
ziny kamarádky – prostě pokud vše bude chtít Tereza ve zdraví přežít, bude muset vymyslet plán... Hrají Vica Kerekes Ondřej Veselý Igor Chmela, Jiří Havelka, Pavel Nový, Jakub Kohák, Linda Rybová, Robert 
Mikluš, Jana Stryková, Tomáš Jeřábek, Leoš Noha a další. Režie Petr Zahrádka. Vstupné 130 Kč, mládeži přístupný

VLK A LEV: NEČEKANÉ PŘÁTELSTVÍ
Velké a nečekané dobrodružství vlka a lva. V kanadské divočině svede osud dohromady mladou dívku s mláďaty dvou obávaných šelem a dá vzniknout přátelství, které nemá obdoby. Rodinný dobrodružný 
film, uváděný v českém znění. Vstupné 120 Kč, mládeži přístupný.

ZPRÁVA
Sto kilometrů přes hory a nepřátelské hlídky, na cestě do rodné země, na území Československa. Pokud to zvládnou, sepíšou zprávu o osvětimském pekle… Skutečný hrdinský čin a jeden z nejvýraznějších zá-
pisů československých občanů do světové historie, vedoucí k záchraně desetitisíců lidských životů… Dramatický historický válečný film režiséra Petera Bebjaka. České znění.
Vstupné 120 Kč, doporučená přístupnost: od 12 let

DUNA
Kultovní sci-fi dílo o mocenských bojích uvnitř galaktického Impéria, v nichž jde o ovládnutí  planety Arrakis, zdroje vzácného koření – melanže, jež poskytuje zvláštní psychické schopnosti, které umožňují 
cestování vesmírem. Dobrodružné napínavé sci-fi, uváděné v českém znění i s českými titulky. Vstupné 130 Kč, doporučená přístupnost: od 12 let

HALLOWEEN ZABÍJÍ
Některé netvory je fakt těžké zabít. Tak třeba Michael Myers, legendární tichý zabiják s bílou maskou, už úspěšně uniká přes čtyřicet let. Horor Halloween zabíjí je další kapitolou v úspěšné a mimořádně hou-
ževnaté sérii! České titulky. Vstupné 130 Kč, mládeži do 15 let nepřístupný

POSLEDNÍ SOUBOJ
… na pravdě vůbec nezáleží, jedinou moc mají muži. Historický příběh z Francie 14. století o posledním, oficiálním, Francií posvěceném duelu mezi dvěma muži. Jean de Carrouges (Matt Damon) a Jacques Le 
Gris (Adam Driver) jsou přátelé, ze kterých se stanou rivalové. Středobodem jejich pře je Marguerite (Jodie Comer), žena Carrougese. Tu Le Gris dle jejích slov napadne, ona ho veřejně obviní, jenže on tvrdí, že 
je nevinný. Carrouges začne bránit čest své ženy a výsledkem je duel s tím nejvyšším rizikem – smrtí. Režie Ridley Scott. České titulky.
Vstupné 130 Kč, mládeži do 15 let nepřístupný

ROZBITÝ ROBOT RON
Kamarádi na celý život (přičemž životnost každé baterie se může lišit!). Příběh trochu osamělého sedmáka Barneyho a Rona, jeho nového chodícího, mluvícího a zcela digitálního přítele, který má být, alespoň 
podle reklamy, „nejlepší kamarád robot“. Avšak roztomilý robot Ron není úplně v pořádku a zdá se, že je rozbitý… Animovaný rodinný film, uváděný v českém znění.
Vstupné 130 Kč, děti do 15 let 110 Kč, mládeži přístupný

Terence Blanchard: OHEŇ V KOSTECH (Fire Shut Up In My Bones) SATELITNÍ PŘÍMÝ PŘENOS Z METROPOLITNÍ OPERY V NEW YORKU
Hudební ředitel Met Yannick Nézet-Séguin bude řídit operní adaptaci románu Charlese M. Blowa, jejímž autorem je Terence Blanchard, skladatel, jazzový muzikant a nositel ceny Grammy. Met tak poprvé 
ve své historii uvede operu černošského skladatele. Nastudováno v anglickém originále a uváděno s anglickými a českými titulky. Základní vstupné 320 Kč, zlevněné vstupné 270 Kč (senioři a studenti), abo-
nentní vstupné 250 Kč

BERNINI VÝSTAVA V KINĚ
Nechte se okouzlit výstavou více než šedesáti mistrovských děl Giana Lorenza Berniniho v římské Villa Borghese, kterou experti popisují jako Berniniho „návrat domů“. Po více něž pěti stech letech od jejich 
vytvoření jsou nyní tato majestátní sousoší z proslulých světových muzeí k vidění v kinech na jedinečných záběrech s podrobným výkladem kurátorů této výjimečné výstavy. České titulky.
Vstupné 120 Kč, doporučená přístupnost: od 12 let

ADDAMSOVA RODINA 2, KURZ MANŽELSKÉ TOUHY, SEAL TEAM: PÁR SPRÁVNÝCH TULEŇŮ, PAROŽÍ

1. pátek v 17 hod.

1. pátek v 19.15 hod.
2. sobota v 19.30 hod.
3. neděle v 16.30 hod.
4. pondělí v 16.30 hod.
6. středa v 19 hod.

2. sobota v 15 hod.

2. sobota v 17 hod.

3. neděle ve 14.45 hod.

3. neděle v 19.30 hod.

4. pondělí v 19.30 hod.
6. středa v 17 hod.

5. úterý v 17 hod.

5. úterý v 19.15 hod.

7. čtvrtek v 19.30 hod.

8. pátek v 16 hod.
9. sobota ve 14.15 hod.
10. neděle v 15 hod.

7. čt. 9. so v 17 hod.
8. pátek v 17.45 hod.
10. ne, 12. út v 17 hod.
11. pondělí v 19.30 hod.

8. pátek ve 20 hod.

9. sobota v 18.45 hod.

10. neděle v 19.30 hod.
13. středa v 17 hod.

11. pondělí v 16.30 hod.

12. úterý v 19.30 hod.

13. st v 19.15 hod.

14. čt v 19.30 hod. – TIT.
15. pátek v 17 hod. – DAB.
16. so v 19.30 hod. – DAB.
17. neděle v 18 hod. – DAB.
18. po v 19.30 hod. – TIT.
19. úterý v 17 hod. – DAB.

15. pátek v 19.30 hod.
17. neděle v 16 hod.
20. středa v 17 hod.

16. sobota v 15 hod.
17. neděle ve 14 hod.

19. úterý v 19.15 hod.

20. st 19 hod. – TIT.
21. čt v 19 hod. – DA.
22. pá 16.45 hod. – DAB.
25. po 19.30 hod. – TIT.
26. út 16.45 hod. – DAB.

21. čtvrtek v 17 hod.
24. neděle v 19.30 hod.

22. pátek v 19.45 hod.
24. neděle v 16.30 hod.
25. pondělí v 16.30 hod.

23. sobota ve 14.15 hod.
24. neděle ve 14.30 hod.
27. středa v 15.30 hod.

23. sobota v 18.45 hod.

26. úterý v 19.30 hod.
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