
Náchodský 
zpravodaj
informační měsíčník pro občany města Náchoda

Volby do PS

Informace z radnice

Projekty 

Pečovatelská služba

Domov důchodců

Rodným krajem

Výročí

Z historie

Svoz odpadů

Informační centrum

Inzerce

Školy

Ocenění starosty

Návštěva lotyšské 
Bausky

Pozvánky

Archa

Kladské Pomezí

Kultura

Sport

Pohotovost

Církve

10
2017

ŘÍJEN



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

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK 
v Městském informačním centru v Náchodě, tel.: 491 426 060, v Informačním centru v Hronově, tel.: 491 483 646, v Informačním centru a muzeu v Novém Městě nad Metují, tel.: 491 472 119, 

v Cestovním a Informačním centru v Červeném Kostelci, tel.: 498 100 657 a v Regionálním informačním centru v České Skalici, tel. 491 453 870.

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

Akce se koná v Blues baru Hotelu U Beránka

BESEDA na téma „Když živly udeřily“
Náš kraj byl od pravěku sužován různými pohromami, a to nejenom přírodními. 
Chcete-li se dozvědět, které katastrofy naše předky nejvíce postihovaly, přijďte si poslechnout tuto přednášku.
Rezervace míst na tel.: 735 165 949 nebo na recepci hotelu. Vstupné: Kč 30,-
Divadlo Evy Hruškové a Jana Přeučila  

POVĚSTI ČESKÉ
Muzikálové zpracování českých pověstí z dílny renomovaných autorů - Z. Bartáka a J. Chalupy
Hrají: Eva Hrušková a Jan Přeučil 
Omezený počet vstupenek v předprodeji od 20. září 2017 Délka představení 55 min. Vstupné: Kč 50,-
Nezávislá divadelní scéna SemTamFór Slavičín

STARÉ ŘECKÉ BÁJE A POVĚSTI 
Hudební didaktická inscenace, inspirovaná stejnojmennou knihou E. Petišky. Divadelní zpracování příběhů dávné mytologie, zavede diváky do krajů, kde poznají moc 
i slabosti olympských bohů a bájných hrdinů.  
Omezený počet vstupenek v předprodeji od 20. září 2017 Délka představení 80 min. Vstupné: Kč 50,- 
CziDivadlo Praha uvádí pohádku

O KŘIŠŤÁLOVÉM SRDCI
Pohádkový příběh dvou sester a spravedlivého Lesního mužíčka. Uvidíte, jak snadno může dobro podlehnout zlu, jak chamtivost vítězí nad skromností a pokorou a jak 
může zloba ničit lásku. Pohádka nás učí, že každý láskyplný čin má velikou moc, a proto bychom se neměli bát jít za svým srdcem.   
Předprodej od 20. září 2017 Délka představení: 70 minut Vstupné: Kč 50,-
Koncert ab. cyklu - skupina „K“

Smyčcové kvarteto KUBELÍK KVARTET a Robert PACOUREK - klarinet
Jan Marek - 1. housle, Dana Truplová - 2. housle, Karolína Strašilová - viola, Tomáš Strašil - violoncello
Program: Franz Schubert: Smyčcový kvartet č. 13 a moll „Rosamunde“ D 804, op. 29,  - W. A. Mozart: Kvintet A dur KV 581 pro klarinet a smyčcové kvarteto 
Předprodej od 20. září 2017 Vstupné: Kč 120,- 100,- 80,-

LiStOVáNí.cz: / Robert Fulghum jako Opravář osudů na turné po ČR 
+ představení z knihy CO JSEM TO PROBOHA UDĚLAL
Americký spisovatel Robert Fulghum se opět vrací do Česka, aby vyjel s projektem LiStOVáNí představit svou novou knihu Opravář osudů. Uvidíte také divadelní 
představení z knihy Co jsem to proboha udělal? a pak budete mít možnost si s Robertem Fulghumem popovídat a nechat si podepsat knihy. 
Účinkují: Věra Hollá a Alan Novotný (alt. Jiří Ressler)
Předprodej od 20. září 2017 Vstupné: Kč 100,- 90,- 80,-
Akce se koná v Blues baru Hotelu U Beránka

BESEDA na téma „Osm historických okamžiků Masarykova náměstí v Náchodě“
Během této besedy Vám představíme osm historických momentů, které se k tomuto významnému místu Náchoda váží. Čekají na Vás zajímavé příběhy a unikátní fotografi e. 
Rezervace míst na tel.: 735 165 949 nebo na recepci hotelu. Vstupné: Kč 30,-

Hana Holišová & New Time Orchestra  
Koncertní vystoupení populární zpěvačky a herečky Hany Holišové s brněnským 18 členným profesionálním bigbandem.
Program je koncipován jako mix hitů hvězd světového popu, soulu, swingu, chansonu i rocku v originálních aranžmá. 
Předprodej od 20. červn a 2017 Vstupné: Kč 360,- 340,- 320,-
V přednáškovém sále

NOVĚ OBJEVENÉ PYRAMIDY V EVROPĚ
Úspěšná přednáška amatérského archeologa Jiřího Voňky. Autor představí nově objevené pyramidy v Bosenském údolí, zaměří se také na podzemní prostory a geologické 
sondy na povrchu pyramid. Předprodej od 20. září 2017  Vstupné: Kč 60,-

Divadlo Kašpar Praha 
Jiří Suchý, Jiří Šlitr:

JONÁŠ A TINGL TANGL
Režie: Jakub Špalek
Uctivý remake
Předprodej od 20. září 2017 Vstupné: Kč 260,- 240,- 220,-

Čtvrtek 

5. října 2017 
v 18.00 hodin

Pondělí 
9. října 2017 

v 9.00 hodin

Čtvrtek 
12. října 2017 

v 9.00 hodin

Neděle 

15. října 2017 
v 15.00 hodin

Pondělí 
16. října 2017 

v 19.00 hodin

Úterý 
17. října 2017 

ve 20.00 hodin

Čtvrtek 
19. října 2017 

v 18.00 hodin

Úterý 

24. října 2017 
v 19.00 hodin

Čtvrtek 
26. října 2017 

v 18.00 hodin

Pondělí 
30. října 2017 

v 19.00 hodin 
2. představení v rámci „MODRÉHO“ abonmá

Úterý 
31. října 2017 

v 19.00 hodin
2. představení v rámci „ZELENÉHO“ abonmá 

říjen 2017

Předprodej vstupenek na další akce roku 2017 / 2018 začíná
Předprodej od pondělí 18. září 2017 HANA ZAGOROVÁ, PETR REZEK a Boom ! Band Jiřího Dvořáka  (19. 12. 2017 v 19.00 hodin) Vstupné: Kč 450,- 440,- 430,-
Předprodej od úterý 19. září 2017 KRÁLOVA ŘEČ - Divadlo pod Palmovkou - v hlavní roli Martin Stránský  (4. 11. 2017 v 19.00 hodin) Vstupné: Kč 320,- 300,- 280,-
Předprodej od pondělí 2. října 2017  BÁJEČNÁ NEDĚLE V PARKU CRÉVE COEUR - Divadlo Kalich - režijní debut: Iva Janžurová  (26. 11. 2017 v 19.00 hodin) Vstupné: Kč 340,- 320,- 300,- 
 KRÁS(K)A NA SCÉNĚ - Městské divadlo Mladá Boleslav - v hlav n í roli: D. Bambas  (30. 11. 2017 v 19.00 hodin)  Vstupné: Kč 240,- 220,- 200,-
 ART - Divadlo Bez zábradlí Praha - hrají: K. Heřmánek, J. Carda a Z. Žák  (5. 12. 2017 v 19.00 hodin) Vstupné: Kč 320,- 300,- 280,-
 39 STUPŇŮ - Buranteatr Brno - bláznivá špionážní komedie  (6. 12. 2017 v 19.00 hodin) Vstupné: Kč 200,- 180,- 170,-
 CHVILKOVÁ SLABOST - Divadlo v Rytířské Praha - hrají: D. Matásek, P. Špalková  (16. 1. 2018 v 19.00 hodin)  Vstupné: Kč 320,- 300,- 280,-
Předprodej od středy 4. října 2017 Vánoční koncert Václava Hybše - hosté: J. Laufer, I. Moravcová, Š. Růžička, Š. Pecha a S. Tlustá (pátek 22. prosince 2017 v 16.30 a v 19.30 hodin) Vstupné: Kč 280,- 260,- 240,-
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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 
dostavit do své volební místnosti dle tr-
valého pobytu. 

Je k tomu ovšem zapotřebí splnění ně-
které z podmínek stanovených zákonem:

1. Volič může hlasovat na základě zápi-
su do tzv. Zvláštního seznamu voličů. 

Do tohoto seznamu voliče zapíše obec-
ní úřad na základě údajů správy přísluš-
ného zdravotnického zařízení. Tyto údaje 
musí být obecnímu úřadu předány nej-
později dne 13. 10. 2017. Proto volič, který 
bude v těchto dnech hospitalizován, bude 
při nástupu správou nemocnice dotázán, 
zda se chce účastnit voleb do PS (případně 
doporučujeme sdělit svůj úmysl účastnit 
se voleb při nástupu do nemocnice ) a jeho 
údaje tak budou předány obecnímu úřa-
du k zapsání do zvláštního seznamu. Zá-
roveň dojde k vyškrtnutí voliče z tzv. stá-
lého seznamu voličů v místě jeho trvalého 
pobytu. Ve dnech voleb pak nemocnici na-
vštíví členové okrskové volební komise 

s přenosnou volební schránkou a sezna-
mem voličů, kteří projevili vůli hlasovat 
a jsou tedy zapsáni ve zvláštním sezna-
mu. 

Pokud případně dojde k propuštění vo-
liče do domácí péče ve dnech od 13. 10. 
do voleb, může se volič dostavit do své 
volební místnosti dle trvalého pobytu 
a bude mu též umožněno hlasování.

2. Volič může i v nemocnici 
hlasovat na voličský průkaz. 

Pokud je termín vaší hospitalizace plá-
novaný a již nyní víte, že budete hospita-
lizováni ve dnech voleb 20. a 21. 10. 2017, 
doporučujeme včas si pořídit voličský 
průkaz za podmínek popsaných v před-
chozím článku. Při nástupu do nemocni-
ce pak již pouze uvědomíte personál, že 
se chcete účastnit voleb do PS na zákla-
dě vydaného voličského průkazu. Sprá-
va nemocnice o tom opět uvědomí obec-
ní úřad v místě nemocnice, který zařídí 
vše potřebné. Ve dnech voleb pak i za tě-
mito voliči dorazí členové okrskové voleb-
ní komise přímo do nemocnice a umožní 
jim hlasování.

Volby v nemocnici

Volby do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky 
– 20. a 21. října 2017

Ve dnech 20. a 21. 10. 2017 se budou ko-
nat volby do Poslanecké sněmovny Par-
lamentu České republiky. Od termínu 
vyhlášení voleb (2. května 2017) mohou 
občané podávat žádosti o vydání voličské-
ho průkazu. 

Žádost o voličský průkaz je možno 
podat následujícími způsoby:
–  v listinné podobě s úředně ověřeným 

podpisem voliče 
–  v elektronické podobě podepsané uzná-

vaným el. podpisem voliče
–  v elektronické podobě zaslané pro-

střednictvím datové schránky
–  osobně na městském úřadu 

Žádost se podává u obecního (městské-
ho) úřadu v místě trvalého pobytu, kde 
je občan zapsán ve voličském seznamu.

Lhůta pro doručení písemné žádos-
ti o vydání voličského průkazu končí 
dnem 13. října 2017.

Konec lhůty pro osobní žádost o vy-
dání voličského průkazu je v termínu  
18. října 2017.

V zákoně č. 247/1995 Sb., o volbách 
do Parlamentu České republiky a o změ-
ně a doplnění některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů je dle ust. § 6 odst. 2 
stanovena lhůta, odkdy může obecní úřad 
nebo zastupitelský úřad nejdříve předat 
voličský průkaz osobně voliči nebo oso-
bě, která se prokáže plnou mocí s ověře-
ným podpisem voliče, nebo je možné vo-
liči průkaz zaslat. Tato lhůta je stanovena 
na 5. října 2017.

Žádost lze podat volnou formou nebo 
je možné využít připraveného vzoru žá-
dosti o vydání voličského průkazu, který 
je k dispozici na internetových stránkách 
Městského úřadu Náchod v sekci VOLBY 
PSPČR 2017 (www.mestonachod.cz/urad/
volby/).

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

Bc. Hana Horáková
Vedoucí správního odboru

MěÚ Náchod

Volby do Poslanecké sněmovny ...................1
Informace z radnice ........................ 2–3, 8–9
Kronika, Pečovatelská služba ......................4
Domov důchodců ..........................................5
Výročí, Rodným krajem ...............................6
Z historie .......................................................7
Inzerce ................................................... 10, 17
Školy....................................................... 11–12
Ocenění starosty .........................................13
Návštěva lotyšské Bausky ......................... 14
Pozvánky ............................................... 15, 21
Galerie ......................................................... 16
Inzerce ......................................................... 17
Archa, Bílá pastelka ................................... 18
Kino Vesmír ................................................. 19
Kladské pomezí ...........................................20
Sport ...................................................... 21, 24
Křest nové knihy .........................................22
Hopsáček, PSO .............................................23
Galerie, Zámek, Muzeum ...........................25
Pohotovost, Déčko, Školské zařízení .........26
Církve, Senior klub, SZP .............................27
Knihovna .....................................................28



2 NÁCHODSKÝ ZPRAVODAJZPRÁVY Z RADNICE

Zprávy 
z radnice
Rada města 4. 9. 2017
Jednání rady města se zú-
častnilo osm radních, jeden 
byl omluven.
Číselný popis u zprávy před-
stavuje  poměr  hlasů  při  hlasování  PRO  
– PROTI – ZDRŽEL SE

Majetkoprávní úkony obce
 RM souhlasila se zrušením usnesení ze 

dne 18. 4. 2017 týkající se ukončení nájem-
ní smlouvy uzavřené s Okresním sdruže-
ním České unie sportu Náchod, z.s., výpo-
vědí k 31. 8. 2017 a s ukončením nájemní 
smlouvy uzavřené s Okresním sdružením 
České unie sportu Náchod, z.s., výpově-
dí. Výpověď bude nájemci předána v mě-
síci září 2017 s tím, že nájemní smlouva  
č. bude ukončena uplynutím tříměsíční 
výpovědní lhůty, tj. ke dni 31. 12. 2017. 
 6-0-1

 RM souhlasila s ukončením nájemních 
smluv s tříměsíční výpovědní lhůtou uza-
vřených: s Alenou Líbalovou, se společ-
ností Luxído s.r.o., se společností Netin-
vest Studio, s.r.o. a se společností MAGIC 
ENGLISH s.r.o. Nájemní smlouvy na pro-
nájem nebytových prostor v budově čp. 
1845 v Zámecké ulici budou ukončeny 
uplynutím tříměsíční výpovědní lhůty, tj. 
k 31. 12. 2017 a to v souvislosti s připra-
vovanými úpravami prostor pro potřeby 
MěÚ Náchod. 8-0-0 

 RM souhlasila s uzavřením smlouvy 
o smlouvě budoucí o zřízení věcného bře-
mene se společností GasNet, s.r.o. Plyná-
renské zařízení, včetně jeho součástí, pří-
slušenství, opěrných a vytyčovacích bodů 
bude umístěno v budově čp. 803, která je 
součástí stavební parcely č. 964 v Janáč-
kově ulici a je v podílovém vlastnictví 
města Náchoda a vlastníků bytových jed-
notek. 7-0-0

 RM souhlasila se záměrem uzavřít 
smlouvu o zřízení věcného břemene 
na pozemkové parcele č. 191/30 v k. ú. 
Babí u Náchoda. Věcné břemeno se týká 
umístění kanalizační přípojky k rodin-
nému domu čp. 173 na stavební parcele  
č. 189. 7-0-0

 RM souhlasila s uzavřením smlouvy 
o smlouvě budoucí o zřízení věcného bře-
mene – služebnosti se Správou železniční 
dopravní cesty, státní organizace. Smlou-
va ošetří uložení stavby místní komuni-
kace, chodníku, podzemních el. kabelů 
a dešťové kanalizace v pozemkové parce-
le č. 2067/1 v rámci propojení ulic Raiso-
va – Parkány. 7-0-0

 RM souhlasila s uzavřením Smlouvy 
o nájmu pozemku se Správou železniční 
dopravní cesty, státní organizace. Smlou-
va se týká pronájmu části pozemkové 
parcely č. 2067/1 o výměře 306 m2 v ka-
tastrálním území Náchod, v rámci stavby 

„Propojení ulic Raisova – Parkány, nová 
místní komunikace“. Smlouva se uzavírá 
na dobu neurčitou s účinností dnem pro-
tokolárního převzetí předmětu nájmu. Po-
kud smlouva nenabude účinnosti do 28. 2. 
2019, pozbude platnost od samého počát-
ku. 7-0-0

 RM zrušila část usnesení ze dne 10. 7. 
2017, kde schválila ukončení průzkumu 
zájmu o prodej bytových jednotek spo-
lu s objekty čp. 293, 294 Borská s pozem-
ky do soukromého vlastnictví a doporu-
čila Zastupitelstvu města Náchoda tento 
záměr zrušit s tím, že bude pokračová-
no v přípravách na prodej bytových jed-
notek, tj. zajištění rozdělení nyní obytné-
ho domu na dům s bytovými jednotkami 
vypracováním Prohlášení vlastníka a ná-
sledně vypracování znaleckého posudku 
na cenu obvyklou největší bytové jednot-
ky, z čehož bude odvozen předpoklad cen 
dalších bytových jednotek. 7-0-0

 RM schválila zveřejnění záměru proná-
jmu příslušných částí pozemkové parcely 
929/14 Náchod v ulici U Vodojemu s tím, 
že uživatelé budou v této věci osloveni se 
záměrem na uzavření nájemní smlouvy. 
U pana Hugo Macka bude nájemné za tři 
roky zpětně připočteno ke kupní ceně.  
 8-0-0

 RM schválila objednání geometrické-
ho zaměření skutečného stavu průbě-
hu místní komunikace v osadě Amerika 
v k. ú. Dobrošov s následným vypracová-
ním znaleckého posudku na cenu obvyk-
lou soukromých pozemků touto cestou za-
braných. 8-0-0

 RM schválila uzavření smlouvy o smlou-
vě budoucí o zřízení věcného břemene se 
společností Povodí Labe, s. p., na uložení 
chráničky a potrubí minerálkovodu spo-
lu se sdělovacím kabelem v dotčených 
pozemkových parcelách č. 681/1, č. 696  
a č. 694 v katastrálním území Běloves
Žádost o dotaci na uspořádání MMČR rá-
diem řízených modelů aut. 8-0-0

 RM schválila dotaci pro AMK-BESIP dět-
ské dopravní hřiště Náchod na uspořádá-
ní Mezinárodního mistrovství ČR rádiem 
řízených modelů aut, které se uskuteční 
ve dnech 15.–17. 9. 2017 v areálu Sokola 
v Náchodě za Finančním úřadem ve výši 
15.000 Kč.
Vzduchotechnika – odvlhčení haly 
zimního stadionu Náchod 8-0-0

 RM schválila zadávací dokumentaci ve-
řejné zakázky „Odvlhčení haly s ledovou 
plochou pro zimní stadion Náchod“. 

 RM ustanovila komisi pro otevírání obá-
lek a posouzení a hodnocení nabídek pro 
veřejnou zakázku „Odvlhčení haly s ledo-
vou plochou pro zimní stadion Náchod“ 
– ve složení Ing. Jan Čtvrtečka (náhrad-
ník Ing. Pavla Maršíková), Bohuslav Vo-
borník (náhradník Zuzana Součková), Mi-
chal Kubeček (náhradník Roman Toušek) 
s tím, že komise je usnášeníschopná pou-
ze za předpokladu, že je zajištěna nadpo-
loviční účast členů na daném jednání.

Žádost o dotaci TJ Sokol Běloves 8-0-0
 RM schválila dotaci pro Tělocvičnou jed-

notu Sokol Běloves na opravu sokolovny 
v Bělovsi a pověřila odbor kultury, spor-
tu a cestovního ruchu zahrnutím částky 
ve výši 150.000 Kč do návrhu rozpočtu 
města na rok 2018.
Nákup kompostérů  8-0-0

 RM schválila pořadí předložených na-
bídek na veřejnou zakázku „Nákup kom-
postérů“ realizovanou v rámci projektu 
„Nakládání s BRO v Náchodě – komposto-
vání“, číslo projektu 17ZPD03-0015, před-
loženého do programu Nakládání s odpa-
dy, číslo programu 17ZPD03 vyhlášeného 
Královéhradeckým krajem a schválila 
uzavření kupní smlouvy s uchazečem na  
1. místě – Petr Soukup a spol. s.r.o., Hronov 
za nabídkovou cenu 167.796,70 Kč vč. DPH  
(Kč 138 675,00 bez DPH).
Stadion Hamra – schodiště 8-0-0

 RM schválila provedení dvou ocelových 
schodišť na stadionu Hamra a vystave-
ní objednávky na jejich dodávku a mon-
táž firmě SILVAGRO s.r.o., Zábrodí – Hor-
ní Rybníky.

TELEGRAFICKY:
 RM zamítla vybudování zábradlí okolo 

rybníka Podborný. 8-0-0
 RM souhlasila s navrženým postupem 

úhrady otevřeného střednědobého revol-
vingového úvěru. 8-0-0

 RM schválila partnerství města Nácho-
da na akci Nej sestřička pořádané pa-
nem Davidem Novotným dne 7. 10. 2017 
za uvedených podmínek. 6-0-2

 RM schválila podobu a umístění nové-
ho navigačního systému v centru města.  
 8-0-0
Zastupitelstvo města 11. 9. 2017 projednalo:
1. Majetkoprávní úkony obce 
2. Rozbor hospodaření za I. pololetí 2017
3. Návrh struktury rozpočtu 2018
4. Volbu členů finančního výboru
5. Žádost obcí Kramolna a Vysokov
6. Dodatek č. 3 ke smlouvě o půjčce – obec 
Kramolna, Dodatek č. 4 ke smlouvě o po-
skytnutí úvěru – obec Vysokov
7. Smlouvy o úvěru – VAK Náchod a.s. 
č. SMF/3013/2017, č. SMF/3014/2017 
a SMF/3053/2017
8.  Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpoč-
tu města Náchoda – podpora de minimis 
– č. SMF/152/2017 
9.  Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpoč-
tu města Náchoda č. SMF/153/2017 
10. Dodatky ke smlouvám o poskytnutí 
dotace z rozpočtu města Náchoda – pod-
pora de minimis
11. Dodatky ke smlouvám o poskytnutí 
dotace z rozpočtu města Náchoda
12. Dodatek č. 4 ke Smlouvě č. SMF/8/2017 
o plnění závazku veřejné služby obecného 
hospodářského zájmu
13. Vyřazení dlouhodobého hmotného 
majetku
14. Dobrovolný svazek obcí Kladská stez-
ka – Závěrečný účet za rok 2016
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15. Smlouvu o závazku veřejné služby 
k provozování městské hromadné dopra-
vy
16. Rozpočtová opatření
17. Územní plán Náchod – návrh zadání 
změny č. 1 
18. Dohodu o spolupráci na projektu „S ro-
dinou Kladským pomezím"
19. Dohoda o spolupráci na projektu „Do-
tkni se divadla – Centrum divadelních 
tradic Kladského pomezí"
Jednání zastupitelstva města se zúčast-
nilo 20 zastupitelů, sedm bylo omluveno.
Veškeré materiály pro jednání zastupite-
lů včetně návrhu usnesení k jednotlivým 
bodům najdete na adrese:
http://www.mestonachod.cz/mesto-nachod/
zastupitelstvo/podklady.asp
Usnesení je zveřejněno na adrese:
http://www.mestonachod.cz/mesto/zastupi-
telstvo/usneseni/zastupitelstvo-21.asp
Záznam z jednání najdete na adrese:
http://www.mestonachod.cz/mesto/zastupi-
telstvo/video-archiv/21-11092017/

Rada města 18. 9. 2017
Jednání rady města se zúčastnilo osm rad-
ních, jeden byl omluven.
Majetkoprávní úkony obce

 RM schválila zřízení věcného břemene, 
služebnosti stezky a cesty k pozemko-
vým parcelám č. 73/5, 73/24, 73/25, 73/27 
a 73/28 ve prospěch pozemkové parcely  
č. 73/56 vše v katastrálním území Staré 
Město nad Metují. 8-0-0

 RM souhlasila s uzavřením smlouvy 
o smlouvě budoucí o zřízení věcného bře-
mene – služebnosti se společností ČEZ 
Distribuce, a. s. El. kabelové vedení bude 
umístěno pod povrchem pozemkové par-
cely č. 632 na Pavlišově. Předpokládaná 
délka vedení nízkého napětí umístěného 
v pozemkových parcelách města má být 
cca 52 m.  8-0-0

 RM souhlasila se záměrem uzavřít 
smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene se společností GasNet, 
s.r.o. Plynárenské zařízení bude umístě-
no pod povrchem pozemkových parcel č. 
1751/3, č. 1837/2, 1916/11, 2045 v ulici Čes-
koskalická. Celková délka plynovodního 
potrubí uloženého v pozemkových parce-
lách města má být cca 57 m.  8-0-0

 RM souhlasila s uzavřením nájemní 
smlouvy na pronájem části pozemkové 
parcely č. 2067/1 o výměře 624 m2 za úče-
lem zřízení lávky pro pěší nad železniční 
tratí jako propojení ulice Za Tratí a Na Let-
né. Smlouva bude uzavřena na dobu neur-
čitou s účinností ode dne protokolárního 
předání předmětu nájmu s tříměsíční vý-
povědní lhůtou. Pokud smlouva nenabu-
de účinnosti do 30. 11. 2018, pozbude plat-
nosti od samého počátku. 8-0-0

 RM souhlasila s uzavřením nájem-
ní smlouvy se společností innogy Ener-
go, s.r.o. Nájemní smlouvou město přene-
chává společnosti innogy Energo, s.r.o., 
do nájmu část pozemkové parcely č. 110/9 

o výměře 31,2 m2 a část pozemkové par-
cely č. 110/26 o výměře 36,6 m2. Pronaja-
té části pozemků budou využity pro umís-
tění dvou akumulačních nádrží na vodu 
a stavbu komínu na sídlišti u nemocnice. 
Celková plocha pronajímaných pozemko-
vých parcel má výměru 67,8 m2. Smlou-
va se uzavírá na dobu určitou s účinností 
od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2037, tj. na 20 let.   
 7-1-0
Zřízení dopravní hlídky 
Městské policie Náchod  8-0-0

 RM souhlasila se zřízením dopravní 
hlídky městské policie a s tím souvisejí-
cích nákladů a opatření.
Sportovní zařízení města Náchoda 
– Odpisový plán 8-0-0

 RM schválila nový odpisový plán na rok 
2017 Sportovních zařízení města Nácho-
da ve výši 202.682 Kč a souhlasila s na-
výšením odpisového plánu pro rok 2017 
o 12.103 Kč bez navýšení příspěvku.
Parkoviště a veřejné osvětlení 
Hřbitovní ulice v Náchodě 8-0-0

 RM schválila uzavření dodatku 
ke smlouvě o dílo na akci Parkoviště a ve-
řejné osvětlení Hřbitovní ulice v Náchodě 
se společností EUROVIA CS, a.s. Dodatek 
řeší prodloužení termínu dokončení akce 
z původního 20. 9. na 18. 10. 2017.
Geologický průzkum zřídelní 
oblasti Běloves 8-0-0

 RM souhlasila s uzavřením dodatku 
„Geologického průzkumu zřídelní oblasti 
Běloves“ se společností Stavební geologie-
-geoprůzkum České Budějovice, spol. s.r.o. 
Dodatek řeší vícepráce a méněpráce v prů-
běhu realizace a s tím související prodlou-
žení termínu dokončení na 30. 9. 2017.
Chodník a komunikace 
Nemastova ulice v Náchodě 8-0-0

 RM schválila uzavření dodatku 
ke smlouvě o dílo na akci Chodník a ko-
munikace Nemastova ulice v Náchodě se 
společností KENVI CZ, s.r.o., Vamberk, 
který řeší schválené vícepráce a méně-
práce.
Žádost o čerpání fondu 8-0-0

 RM schválila čerpání fondu rezerv a roz-
voje v celkové výši 150.000 Kč a převod 
této částky do provozních prostředků pří-
spěvkové organizace ZŠ T. G. Masaryka, 
Náchod. Finanční prostředky budou po-
užity na pokrytí mimořádných nákladů 
na provoz budovy, které vznikly po re-
konstrukci topení a vodovodního potrubí, 
na obnovu tabulí, pořízení telefonů a in-
stalaci rozvodů pro nově zřízené místo 
vrátného a školní družiny.
Malé lázně – Běloves 8-0-0

 RM schválila pořadí předložených nabí-
dek na veřejnou zakázku zadanou ve zjed-
nodušeném podlimitním řízení dle záko-
na č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek „Malé lázně – Běloves“ a schvá-
lila uzavření smlouvy o dílo s uchaze-
čem na 1. místě – GREEN PROJECT, s.r.o., 
se sídlem Průhonice za nabídkovou cenu 
18.386.662,74 Kč bez DPH.

Úprava kontejnerových stání 8-0-0
 RM schválila realizaci vybraných kon-

tejnerových stání a uzavření smlouvy 
o dílo na akci „Úprava kontejnerových 
stání na rok 2017“ se společností ELEK-
TROIN spol. s r.o., Náchod.
Zateplení objektu č. p. 93 
Lipí u Náchoda 8-0-0

 RM souhlasila s uzavřením dodatku 
ke smlouvě o dílo na zateplení objektu 
č.p. 93 Lipí u Náchoda podpořenou z Ope-
račního programu Životní prostředí 2014 
–2020 se společností MOVIS Hronov, s.r.o., 
Hronov.

TELEGRAFICKY:
 RM schválila Smlouvu o poskytnutí do-

tace z rozpočtu města Náchoda ve výši 
15 000 Kč pro spolek Automotoklub  
– BESIP Dětské dopravní hřiště Náchod 
na úhradu nákladů spojených s pořádá-
ním Mistrovství ČR rádiem řízených mo-
delů aut, které se uskutečnilo ve dnech 
15.–17. 9. 2017 v areálu Sokola v Nácho-
dě. 8-0-0

 RM souhlasila, aby Město Náchod poda-
lo žádost o povolení kácení dřevin rostou-
cích v prostoru plánované optimalizace 
centrálního zásobování teplem na Plho-
vě. 8-0-0

 RM schválila Smlouvu o uzavření bu-
doucí smlouvy o připojení odběrného 
elektrického zařízení k distribuční sou-
stavě mezi městem Náchod a ČEZ Dis-
tribuce a.s. na zřízení nového odběrné-
ho místa v Hurdálkově ulici v souvislosti 
s plánovanou přístavbou loutkového diva-
dla.  8-0-0

 RM schválila Darovací smlouvu na část-
ku ve výši 15.000 Kč od VaK Náchod a.s. 
pro Náchodská Prima sezóna o.p.s. 8-0-0

 RM pověřila odbor investic a rozvoje 
města zajištěním opravy přízemí objek-
tu čp. 236 v ulici Němcové pro potřeby 
správního odboru městského úřadu. 8-0-0

 RM souhlasila se zapojením MŠ Alšova 
do projektu „Šablony pro MŠ“ v celkové 
výši 321.302 Kč. 8-0-0

  RM schválila přijetí daru pro MŠ Alšo-
va v hodnotě 9.748 Kč. 8-0-0

 RM vzala na vědomí vyhlášení ředitel-
ského volna dne 29. 9. 2017 v ZŠ Komen-
ského. 8-0-0

 RM schválila navýšení rozpočtu ZŠ TGM 
v celkové výši 268.000 Kč na mzdy a od-
vody na pokrytí deficitu vzniklého sníže-
ním počtu žáků a zároveň schválila na-
výšení mzdového limitu na celkovou výši 
387.900 Kč. 8-0-0 

 RM vzala na vědomí zprávu o cestě 
do partnerského města Bauska. 8-0-0

 RM souhlasila se zapojením SVČ Déč-
ko, Náchod do projektového záměru OPV-
VV s projektem Zkušenostní učení na Ná-
chodsku v předpokládané výši 5 mil. Kč.  
 8-0-0
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V měsíci srpnu 2017 se narodili:
 8. 8. Anna Thumová
  Aurora Janková
 10. 8. Eliška Kastnarová
 14. 8. Jiří Pelda
  Ema Doubicová
 16. 8. Maxim John
 17. 8. Adéla Kovářová
 18. 8. Jakub Hejzlar
 20. 8. Běla Kubcová
  Eliška Luxová
 23. 8. Aneta Žítková
  Lukáš Kurej
 26. 8. Anand Ganchuluun
 29. 8. Jan Fetter

V srpnu 2017 byli oddáni:  
3. 8.
Tomáš Veigert, Velké Poříčí
Lucie Farská, Radvanice
5. 8.
Marek Máslo, Horní Radechová
Jana Šmídová, Batelov

8. 8.
Pavel Ryška, Náchod
Veronika Hasmanová, Náchod
12.8.
Petr Polák, Náchod
Nikol Labíková, Horní Slavkov
Miroslav Šimek, Červený Kostelec
Kateřina Štěpánová, Chrudim
18. 8.
Miloslav Soukup, Náchod
Kateřina Řezáčová, Hradec Králové
19. 8.
Michal Franc, Náchod
Helena Přibylová, Náchod
Zdeněk Burkert, Náchod
Veronika Dudáčková, Náchod
Jan Vlček, Rtyně v Podkrkonoší
Barbora Sopková, Svätý Anton
25. 8.
Martin Jirman, Kramolna
Jana Maršíková, Česká Čermná
26. 8.
Radek Uhlíř, Náchod
Monika Máslová, Náchod

Pečovatelská služba poskytuje sociál-
ní služby v domácnostech seniorů a osob 
se zdravotním postižením, kteří se ocit-
li v nepříznivé sociální situaci z důvodu 
věku a zdravotního stavu, především pak 
občanům s trvalým pobytem v Nácho-
dě. Pečovatelská služba poskytuje služby 
např. zajištění stravy dodavatelsky včet-
ně dietního stravování a dovážky, pomoc 
při přípravě jídla a pití, pomoc při obléká-
ní a svlékání včetně speciálních pomůcek, 
pomoc při úkonech osobní hygieny, běž-
ný úklid a údržba domácnosti, běžné ná-
kupy a pochůzky, praní a žehlení prádla, 
doprovod dospělých osob k lékaři apod.. 
Služby jsou poskytovány za úhradu v sou-
ladu se zákonem o sociálních službách  
č. 108/2006 Sb., v úplném znění a vyhláš-
ky č. 505/2006 Sb., v úplném znění.

Poskytování sociální služby se priorit-
ně hradí z dávky příspěvek na péči, která 
je k tomuto účelu určena. Žádost o dávku 
příspěvek na péči se podává na úřadu prá-
ce, který ji také vyplácí.

V současné době je terénní pečovatel-
ská služba poskytována ve všední dny 

Rozšíření služeb Pečovatelské služby
Městského střediska sociálních služeb Marie 
od 1. ledna 2018

(od pondělí do pátku) v čase od 7.00 ho-
din do 15.30 hodin. Ambulantní pečova-
telská služba v nájemních bytech domů 
zvláštního určení HARMONIE je v sou-
časné době poskytována ve všední dny, 
včetně víkendů a svátků v čase od 6.00 
do 22.00 hodin. Vzhledem k požadavkům 
a návrhům, které vyšly od občanů měs-
ta Náchoda, klientů pečovatelské služ-
by a komise pro komunitní plánování, 
schválila Rada města rozšíření a změnu 
služby, a to od pondělí do neděle v době 
od 7.00 do 21.00 hodin, s účinností  
od 1. ledna 2018. 

Zároveň s touto změnou, od 1. led-
na 2018 dochází i k úpravě ceníku po-
skytovaných služeb pečovatelské služby 
z 100 Kč za hodinu na 120 Kč za hodinu. 
Úkony jsou časovány podle skutečně spo-
třebovaného času. Bližší informace o cílo-
vé skupině, úkonech pečovatelské služby, 
vám rádi poskytneme osobně v sídle pe-
čovatelské služby v Rybářské ulici 1810, 
Náchod (HARMONIE I) a na webových 
stránkách www. messs-na.cz nebo na www. 
mesto.nachod.cz – odbor sociálních věcí.

Služby vám poskytuje tým profesio-
nálních pečovatelek, které mají srdíčko 
na správném místě. Jejich náročná prá-
ce při poskytování služeb je zaměřena 
na důležitý cíl a trend dnešní doby, kte-
rým je umožnit našim klientům život 
v přirozeném domácím prostředí. 

Mgr. Jaromír Vejrych
 ředitel MěSSS Marie

Přijďte si prožít akci Týden vzdělávání 
dospělých, která opět nabídne bohatý pro-
gram! Letošní ročník se uskuteční v Ná-
chodě od 6. do 10. listopadu 2017 pod ná-
zvem „Nejen vzděláváním k pestřejšímu 
životu“. V letošním roce nabízíme aktivi-
ty zaměřené na tvořivost, kreativitu a sdí-
lení zkušeností a informací, protože i to 
jsou způsoby, jak člověka vzdělávat a po-
znávat sám sebe. Jednotlivé akce budou 
probíhat nejen v prostorách Úřadu práce 
v Náchodě, ale i ve vlastních prostorách 
zapojených subjektů a organizací. Účast 
pro všechny zájemce je zdarma. Více in-
formací o programu naleznete během říj-
na na Úřadě práce či na www.kr-kralo-
vehradecky.cz. Zdejší Týden vzdělávání 
dospělých organizuje Kontaktní pracovi-
ště Náchod ve spolupráci s Královéhradec-
kým krajem a Asociací institucí vzdělává-
ní dospělých ČR.
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Týden 
vzdělávání dospělých

V lednu letošního roku byly v rámci re-
alizace projektu „Zateplení objektu č. p. 
93 Lipí u Náchoda“, CZ.05.5.18/0.0/0.0/15
_019/0001529 zahájeny stavební úpravy, 
přinášející snížení energetické náročnos-
ti provozu, multifunkčního objektu č. p. 
93 na Lipí.

Byly provedeny tyto práce: izolace proti 
zemní vlhkosti, rozvody vody, kanalizace 
a topení, rozvody elektroinstalace, opra-
vy vnitřních omítek, nové sociální záze-
mí, výměna části oken a dveří, zateple-
ní půdy. Dále je provedena nová střešní 
krytina a zateplení obvodového pláště. 
V průběhu dokončovacích prací byly pro-
vedeny obklady a dlažba sociálního zaří-
zení, nové podlahy, byl upraven sokl včet-
ně souvisejících venkovních úprav, byly 
provedeny nátěry a celý objekt byl vyma-
lován.

Stavební práce související se zateple-
ním objektu, výměnou výplní otvorů, 
změně zdroje vytápění a novou otopnou 
soustavou jsou spolufinancovány z pro-
středků Evropské unie – Fondu soudrž-
nosti prostřednictvím Operačního pro-
gramu Životní prostředí 2014–2020.

Zateplení objektu č. p. 93
Lipí u Náchoda
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Pro koho jsou určeny pobytové sociální služby, konkrétně do-
movy důchodců, nově domovy pro seniory? Dle aktuálního plá-
nu rozvoje sociálních služeb na území Královéhradeckého kraje 
by měla být pobytová sociální péče především službou potřeb-
ným. Hlavně těm, kteří vzhledem ke své nepříznivé sociální situ-
aci a těžké nebo úplné závislosti na péči druhých již nemohou sa-
mostatně žít ve svém přirozeném prostředí, kde jim hrozí riziko 
sociálního vyloučení. Tyto osoby si již nemohou zajistit potřeb-
nou péči v místě svého bydliště za pomoci rodiny nebo terén-
ních a ambulantních služeb, jako je pečovatelská služba, služby 
osobní asistence nebo denní stacionář.

Rodina seniora většinou není schopna především z důvodů 
pracovních povinností, časové vytíženosti a odlišného místa by-
dliště zajistit potřebnou péči o své blízké sama. Proto hledá za-
jištění této péče především v klasických pobytových sociálních 
službách, které jsou schopny z pohledu rodiny vyřešit jejich pro-
blém úplně a dlouhodobě. Rodina však musí mít na paměti, že 
umístěním svých rodinných příslušníků do pobytového zaříze-
ní se zcela nezprošťuje svých povinností a zodpovědnosti tím, 
že je „přenese“ na toto zařízení.

Při rozhodování o využití pobytové sociální služby je důle-
žitým faktorem uplatnění svobodné vůle a samostatného roz-
hodnutí člověka, kterému je ze strany rodiny tato pobytová 
péče „zprostředkována“. Žádost o umístění do pobytové služ-
by a Smlouvu o poskytnutí sociální péče podává a podepisuje 
hlavně budoucí klient služby, který by měl být před svým ná-
stupem ze strany domova pro seniory a zprostředkující rodiny 
informován a seznámen s podmínkami poskytování služby, roz-
sahu garance poskytované péče, včetně rozsahu osobního vy-
bavení, hygienických potřeb a dokumentace, které by měl mít 
v den nástupu do zařízení s sebou. Tato osoba by měla být pře-
dem informována o platbách za „hotelové“ služby (ubytování 
a strava), ubytovacích podmínkách (velikost a vybavení pokoje 
a počet lůžek v něm), stravování (složení denního jídelníčku, die-
ty) garanci poskytování základních činností (pomoc při hygieně, 
péče na lůžku, aktivizační činnosti atd.) a pravidlech společného 
soužití (domácí řád, řešení sousedských sporů, denní harmono-
gram atd.) Pokud nabídka služeb a podmínky poskytování služby 
plně nevyhovují požadavkům a představám osoby, která by měla 
do domova nastoupit, stojí za to včas zvážit odstoupení od uza-
vření smlouvy či vyřazení žádosti o službu z registru žadatelů.

Pomocí dobře navázané vzájemné komunikace mezi žadate-
lem (resp. jeho rodinou) a domovem před uzavřením smlouvy 
lze předejít zbytečným nedorozuměním a konfliktům po nástu-
pu do domova. Mnohdy dojde k nepochopení smyslu a rozsahu 
služby, pokud požadavky žadatele či jeho rodiny převyšují mož-
nosti zařízení, které není schopné některou vyžadovanou velmi 
specifickou nadstandardní péči zajistit.

Adaptace na nové prostředí pobytové služby, denní režim 
a společné soužití dvou a více osob na společném pokoji je vel-
mi náročný a složitý proces jak pro personál domova, tak hlav-
ně pro klienta, který do služby nastoupil ze svého přirozeného 
prostředí se svými životními návyky i zlozvyky. Pokud nemá 
rodina klienta v zařízení důvěru a odmítá komunikovat, lze jen 
velmi těžko některé věci řešit. Personál v přímé péči pak musí 
kromě péče o klienty, která je sama o sobě fyzicky a psychicky 
velmi náročná, navíc trpělivě opakovaně vést obtížnou komu-
nikaci s takovou rodinou klienta, která zpochybňuje profesio-
nalitu a zkušenosti pečujícího personálu. Přitom by si tato pe-
čovatelská práce o staré lidi určitě zasloužila větší společenské 
ohodnocení, obdiv a uznání. Jistá část personálu pak po čase ze 
služby odchází do jiného zaměstnání. Pro domov je potom vel-
mi složité udržet a motivovat stávající personál a najít nové kva-
litní zaměstnance. 

Pobytová sociální služba není zdravotnickým zařízením, kte-
ré by plně poskytovalo zdravotní péči, jako jsou např. LDN nebo 
nemocnice, odkud mnohdy noví klienti do domova nastupují. 

V jistém slova smyslu a v návaznosti na nastavení služby pro 
klienty s těžkou nebo úplnou závislostí na péči druhé osoby po-
bytové sociální služby poskytují určitě nezanedbatelný rozsah 
zdravotní péče, která ovšem není plně hrazena ze zdravotního 
pojištění, jako tomu je v nemocnicích nebo v zařízeních typu 
LDN a jim podobných. Pobytová sociální služba tak například 
pouze zprostředkovaně zajišťuje dodávky léků, inkontinenčních 
pomůcek (plen) a potravinových doplňků, které si klient zčásti 
platí sám v rámci zdravotního pojištění, jako kdyby byl doma. 
Dále si klient plně hradí veškeré toaletní potřeby, tělovou kos-
metiku a další pro něho potřebné nezbytnosti. Tyto nezbytně 
nutné osobní výdaje nelze v žádném případě hradit z přiznané-
ho příspěvku na péči (PnP).

PnP ze zákona č. 108/2006 Sb. náleží v plné výši pobytovému 
zařízení, které péči příjemci dávky poskytuje. Využívání této při-
znané sociální dávky je ze strany jejího odesílatele - úřadu prá-
ce – kontrolováno a pobytové zařízení má povinnost hlásit, ja-
kým způsobem PnP využívá. Tato sociální dávka v pobytovém 
zařízení tak slouží jako nepřímo poskytnutá dotace minister-
stva sociálních věcí (MPSV) k pokrytí nákladů spojených s po-
skytováním péče, a to zejména na částečné pokrytí platů per-
sonálu v přímé péči. 

Výše přiznaného PnP ovšem není podmínkou pro umístění 
žadatele o službu do domova pro seniory. Pověření pracovníci 
domova posoudí v rámci sociálního šetření žadatelovu míru zá-
vislosti na péči, jeho nepříznivou sociální situaci a riziko soci-
álního vyloučení a následně po jeho nástupu do domova sami 
požádají o přiznání PnP nebo o jeho navýšení.

Pro zařízení je vždy hlavním partnerem ubytovaný klient, se 
kterým byla uzavřena Smlouva o poskytnutí sociální péče. Po-
kud poskytovaná služba nějakým způsobem klientovi nevyhovu-
je a dohoda není možná, může samozřejmě nespokojený klient 
smlouvu vypovědět a z pobytové služby odejít. Smlouvy s klien-
ty pobytových zařízení jsou uzavírány na dobu neurčitou. Z to-
hoto důvodu nelze tedy přesně určit dobu, kdy se uvolní další 
lůžka pro ostatní zájemce, kteří o službu požádali. V praxi je tak 
smlouva s klientem ukončena pouze z jednoho smutného důvo-
du, který logicky nejde předem určit ani nijak časově vymezit.

V případě, že za ubytovaného klienta omezeného ve svépráv-
nosti uzavřel Smlouvu o poskytnutí sociální péče soudem jemu 
určený opatrovník a klient s tím nesouhlasí, je domov povinen 
do 24 hodin nahlásit příslušnému soudu projevy vážně míně-
ného nesouhlasu klienta s poskytováním služby (viz zákon č. 
108/2006 Sb.). Pak o jeho dalším setrvání v pobytovém sociál-
ním zařízení rozhodne soud.

Pokud tedy zvažujete využití služeb domova důchodců buď 
jako budoucí klient, nebo jako rodina hledající pomoc, je urči-
tě nutné zvážit, zda pobytová sociální služba je to jediné mož-
né řešení. Umístění do pobytové služby by mělo pokud možno 
předcházet hledání terénní pečovatelské služby nebo služby am-
bulantní v místě bydliště. Není vůbec jednoduché přijmout ne-
lehkou životní realitu, přiznat si konečnost života a smířit se 
s tím. V každém případě je ale vždy lepší, když může senior zů-
stat co nejdéle doma ve svém přirozeném prostředí, kde to zná 
a kde je mu dobře.

Bc. Václav Voltr, 
ředitel Domova důchodců Náchod 

www.ddnachod.cz, voltr.v@ddnachod.cz

Snažíme se poctivě sloužit všem, 
kteří naši podporu, pomoc a péči nezbytně potřebují
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Říjnová výročí
4. října 1967 zahájilo svou činnost Di-
vadlo Járy Cimrmana. Pravidelně hostu-
je i u nás.
5. října 1997 zemřel významný výtvar-
ník, někdejší profesor náchodského gym-
názia Zdeněk Balaš.
6. října 1927 byl promítán první zvuko-
vý film.
7. října 1947 zemřel náchodský rodák, vý-
tvarník a pedagog Jindřich Havlíček.
7. října 1952 zemřel náchodský děkan 
P. Ladislav Dragoun, „kněz někdy laska-
vý a jindy přísný, někdy shovívavý a jin-
dy nesmírně důsledný“ (jak o něm napsal 
P. Fr. Lukeš). Pod přezdívkou P. Meloun je 
jednou z postav v náchodských dílech Jo-
sefa Škvoreckého.
14. října 1867 se narodil významný pe-
dagog Josef Zeman, průkopník speciální-
ho školství. Jeho jméno nese náchodská 
škola, která se věnuje dětem vyžadujícím 
zvláštní péči. Problém vzdělávání těch-
to dětí studoval i v zahraničí. Josef Ze-
man byl v osobním kontaktu s prof. Ma-
sarykem. 
23. října 1967 zemřel hudební skladatel 
Jindřich Jindřich, který koncertoval kdy-
si i u nás v Náchodě. 
25. října 1932 se v Náchodě narodil „Hro-
novák“ Jan Špáta, režisér a kameraman, 
tvůrce vynikajících dokumentárních fil-
mů.
26. října 1777 se narodil otec Bedřicha 
Smetany František Smetana, řádku let 
sládek novoměstského pivovaru, v No-
vém Městě i pohřbený.
26. října 1887 zemřela v Malých Svato-
ňovicích žernovská babička sourozenců 
Čapkových Františka Čapková, již osla-
vila její vnučka Helena v Pohádce o ba-
biččině zástěře.
27. října 1917 se narodil novinář a poli-
tik Pavel Tigrid. Jako ministr kultury se 
zúčastnil náchodské konference o prof.  
V. Černém.
27. října 1927 se narodil hudební sklada-
tel Jiří Matys.
29. října 1787 byla v Praze premiéra Mo-
zartovy opery Don Giovanni, kterou autor 
tehdy osobně dirigoval. O deset let pozdě-
ji byla provedena na náchodském zámku. 
29. října 1947 bylo zahájeno bourání Doc-
torovy továrny, jedné z nejstarších tkalco-
ven v Náchodě. (AF)

Výročí našeho kalendáře
V roce 1582 byl upraven kalendář, který 
se v Evropě užíval šestnáct století a byl 
označován podle G. J.Caesara jako juli-
ánský. Opožďoval se totiž už o deset dní 
oproti astronomickým výpočtům. A tak 
po čtvrtku 4. října 1582 následoval pátek 
15. října. Od té doby užíváme tento kalen-
dář gregoriánský, vyhlášený bulou pape-
že Řehoře VIII.

Na den 1. listopadu každoročně připa-
dá svátek „Všech svatých“ a den nato “Pa-
mátka zesnulých“ – dušičky, tyto svátky 
spolu bezprostředně souvisejí. 

Oba tyto dny vzpomínají pozůstalí na 
své zemřelé příbuzné a přátele,  všichni 
přicházejí na hřbitovy, kde očistí své hro-
by a jejich okolí, položí květinu, věnec, za-
pálí svíčky…

Při té příležitosti vzpomínáme na 
všechno dobré, co naši zemřelí vykona-
li, a v tom jsou nám příkladem. Vzpomí-
náme také na chyby, kterých se dopus-
tili, a ty jsou pro nás varováním na naší 
další cestě.

Krátká vzpomínka na zesnulé 
s přispěním pěveckého spolku HRON 

proběhne 

ve čtvrtek 2. listopadu 2017 
v 17 hodin 

v kostele sv. Jana Křtitele 
na hřbitově v Náchodě.

V půli června vyšlo 54. číslo vlastivěd-
ného sborníku kraje Aloise Jiráska, Bože-
ny Němcové a bratří Čapků Rodným kra-
jem. Na jeho obálce asi každého potěší 
vtipná kresba Tomáše Chluda k 45. výro-
čí těchto sborníků. V úvodu čísla jsou tři 
texty Otto Hepnara k 180. výročí – svatby 
Boženy Němcové, jejího pobytu v Červe-
ném Kostelci a prvních jiřinkových slav-
ností v České Skalici. Dále je připomenuto 
75. výročí tragických událostí na Bohda-
šíně a Končinách v době heydrichiády 
(Pavlína Švandová). Počátky stavby těž-
kého opevnění v našem regionu v roce 
1937 přibližuje Richard Švanda, ten píše 
i o broumovském meteoritu z roku 1847. 
Text Růženy Šťastné o P. Josefu Regnero-
vi-Havlovickém připomíná, že letos uplý-
vá dvousté výročí jeho vysvěcení na kně-
ze a nástupu jako kaplana do Náchoda.

O pobytech kritika F. X. Šaldy v našem 
regionu píše Aleš Fetters, je i autorem 

Vyšlo 54. číslo sborníku Rodným krajem
nekrologu za Lubou Skořepovou. V čísle 
je otištěna šestá – závěrečná část vzpo-
mínkového vyprávění Jaroslava City Roš-
ťáci z Vysokova. O autorovi „jak ho prý ne-
známe“ píše Alena Křivská.

Vedle řady dalších zajímavostí z regi-
onu a pravidelného přehledu regionální 
literatury (Lenka Pešková z náchodské 
knihovny) se tentokrát dočteme i o tom, 
„jak se fotografují koleje“ (Pavel Ježek), 
nebo že rozhledně na Žaltmanu je už pa-
desát let.

Příloha Rodný kraj dětem seznamu-
je děti s činností divadelních ochotníků 
z Olešnice.

 Sborníček Rodným krajem vychází 
dvakrát ročně, obvykle v červnu a v pro-
sinci. Číslo je i tentokrát na obvyklých 
prodejních místech, díky příspěvkům 
měst, obcí a dalších subjektů za pouhých 
30 Kč.         (AF)

V sobotu 9. září se na Pevnosti Dobro-
šov k připomínce 80. výročí zahájení stav-
by pevnosti křtila nová kniha Richarda 
Švandy. Nese název „Major Jaroslav Pur-
kyt: Odvaha až za hrob“. Je 
příběhem českého vlastence, 
který prožil útrapy první svě-
tové války v řadách ruských 
legionářů. Po návratu do vlas-
ti se dopustil osudové chyby, 
když svému otci svěřil vojen-
ský batoh, v němž měl na pa-
mátku uschován ruční gra-
nát. Jeho rodina nevědomky 
granát ve svém bytě odpáli-
la a v jednom okamžiku tak 
Jaroslav Purkyt přišel o otce 
i matku. Trauma těchto chvil se snažil 
překonat vzornou službou v armádě. Snad 
proto, že nedokázal ochránit vlastní ro-
dinu, ho vedla k záchraně jiných. V roce 
1928 uchránil rozlehlé prostory strašnic-

kého nádraží v Praze před explozí benzi-
nových nádrží, o pár let později pak bez 
zaváhání zachránil osoby z hořícího více-
podlažního domu. V roce 1937 byl přemís-
těn se svým útvarem do Jaromeře a nako-
nec Nového Města nad Metují, kde sloužil 
až do vyhlášení zářijové mobilizace roku 

1938. Tehdy se svými spolu-
bojovníky obsazoval pásmo 
opevnění v okolí Náchoda. 
Jeho vojenské poslání skončilo 
Mnichovem a později rozpuš-
těním armády po vzniku Pro-
tektorátu Čechy a Morava. Ani 
tehdy nezakolísal a zapojil se 
jako sokol do odboje, který se 
mu stal osudným. V roce 1942 
byl zatčen gestapem, brutálně 
vyslýchán a nakonec popra-
ven v Drážďanech. Nadlouho 

se na tuto výraznou osobnost zapomně-
lo. Teprve letos se zásluhou jeho rodiny 
a Oblastního muzea Praha-Východ poda-
řilo zrealizovat knihu, kterou nyní seže-
nete i v našem městě. 

Vyšla nová kniha!

Památka zesnulých Proto přijďte v tyto dny na náchodský 
hřbitov i vy zavzpomínat na Vaše blízké 
zemřelé a přátele, a tak se poklonit jejich 
památce. 

Zdena Petrová a Magda Havlíčková,
za komisi  pro obřady
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Historické veřejné stavby
9. Nádraží 

Významnou polohu ve městě zaujímá vlakové nádraží, souse-
dící s moderním autobusovým terminálem. Tato současná do-
pravní stavba je v každodenním provozu velmi frekventovaným 
místem.

Vlakové nádraží má mnohem delší historii. Dne 15. 5. 1859 
byla otevřena železniční trať z Jaroměře do Malých Svatoňovic. 
Nově vystavěné nádraží nedaleko Starkoče sloužilo oficiálně jako 
náchodské nádraží pro osobní dopravu a až do roku 1875 neslo 
německý název Nachod. Jezdily k němu pravidelně dostavníky 
z náchodské pošty. Po válce „šestašedesáté“ ožila myšlenka, aby 
byla propojena sousední uhelná pánev ve slezském Waldenbur-
gu (Walbrzych) s průmyslovými centry severovýchodních Čech. 
Dne 9. 6. 1869 vzalo náchodské městské zastupitelstvo na vědo-
mí informaci o plánovaném projektu že-
leznice z Náchoda do Broumova. O rok 
později procházela městem zeměměřič-
ská komise, která postupně vytýčila tra-
su nové železniční tratě Choceň–Mezi-
městí.

Následně 14. 9. 1872 obdržela po dlou-
hém zákulisním boji s konkurenty ra-
kouská Společnost státních drah (StEG) 
ve Vídni koncesi na stavbu této tratě. 
Provedení stavby bylo zadáno vídeňské 
stavební firmě Hügel & Sager, zahájení 
prací nastalo 2. 5. 1873. V Náchodě měst-
ské zastupitelstvo mj. souhlasilo s pro-
dejem dříví z obecních lesů a prodejem 
obecních pozemků pro tuto stavbu. Me-
zitím byl podél tehdejší městské zástav-
by uměle vytvořen násep, táhnoucí se 
od Šafránice až k rybníku Figury, který 
vznikl vytěžením zeminy, a kde bylo pro-
jektováno nádraží. Jeho stavba zabírala 
přes 700 m2 plochy, na níž bylo položeno 
šest kolejí včetně odbavení pro nákladní 
dopravu. Severně od kolejiště byla navr-
žena výpravní budova a vodárna. Stavby 
č. p. 128 a 127 se vyznačovaly vyvážený-
mi proporcemi a charakteristickým čle-
něním režnými cihlovými pilíři, ostěními a zazubenými řím-
sami, které budovám StEG vtisknul již v předchozích letech její 
hlavní architekt Vilém von Flattich (1826–1900). Ten pro ně vy-
tvořil první podrobné typové vzory v Rakousku, které poté pro 
další výstavbu rozpracoval jeho nástupce, architekt Karel Schu-
mann (1827–1898). Náchodská nádražní budova patřila, stej-
ně jako ta v nedalekém Novém Městě nad Metují, k II. typu – 
ke střední převýšené části s nízkými trojúhelnými štíty přiléhala 
na obou stranách jednopatrová křídla se sedlovými střechami 
doplněná ještě o přízemní přístavky. Nástupiště v době vzniku 
nemělo žádnou zvláštní úpravu ani zastřešení. Jízda slavnostní-
ho vlaku zahajujícího provoz na trati Choceň – Meziměstí se ko-
nala 25. 7. 1875, od dalšího dne již platil jízdní řád pro dva páry 
osobních vlaků a jeden nákladní vlak denně. 

Místní veřejnost právem očekávala rozvoj zdejšího průmyslu 
a obchodu. Tento předpoklad také naplňovala budovaná přípoj-
ka Václavice – Starkoč, která byla otevřena 5. 2. 1876. Přestože 
funkci hlavní tratě poté převzala železniční dráha přes Lichkov, 
zažilo i náchodské nádraží svou velkou slávu. Dne 20. 9. 1890 
zastavil tu na žádost Viléma ze Schaumburg-Lippe mimořádný 
vlak s rakouským císařem Františkem Josefem I., jedoucí z Vra-
tislavi (tehdy Breslau, dnes Wroclaw) do Vídně. Císař na 7 mi-
nut vystoupil z vlaku, krátce pohovořil s princem a za bouřlivé-
ho jásotu tisíců přihlížejících diváků zase odjel.

Mezitím pokračovala snaha o dopravní spojení se sousedním 
Německem. Vídeňskou vládou byl již 29. 5. 1880 schválen projekt 
železnice z Náchoda do nedalekých lázní Chudoby (Bad Kudowa, 
dnes Kudowa Zdrój) a Dušníků (Rückers, dnes Duszniki Zdrój). 
Přestože byl tento záměr iniciován místními podnikateli z obou 
stran hranic a na německé straně byl v r. 1906 dán do provozu 
projektovaný úsek, na české straně se nenašel nikdo, kdo by tuto 
část tratě (od hranice po náchodské nádraží) financoval. Pro vět-
ší pohodlí cestujících byl mezitím v r. 1905 vydlážděn dosud za-
prášený a zablácený úsek státní silnice před nádražím a záslu-
hou městské rady byly zároveň zřízeny chodníky.

 Nádražní výpravní budova s rozvojem provozu přestala pro-
storově vyhovovat, a proto v r. 1911 byla upravena a rozšířena. 

Práce začaly 15. 3. pokácením okolních 
stromů, plány na přestavbu schválilo  
c. k. místodržitelství v polovině květ-
na. Samotná stavba byla zadána vy-
sokomýtské firmě Čeněk O. Staněk 
za 131 000 K s podmínkou, že bude do-
končena do tří měsíců. Od 26. 6. 1911 
probíhaly bourací práce a poté byla k zá-
padnímu průčelí přistavěna stejně velká 
část. Vznikla tak rozsáhlá budova, sklá-
dající se ze střední části o 12 okenních 
osách s dvěma rizality na bocích, zastře-
šená mansardovou střechou. Na obou 
stranách ke střední části přiléhaly boční 

křídla o třech okenních osách s valbovou 
střechou a k nim ještě dva přízemní pří-
stavky. V přízemí se kromě kanceláří na-
cházel vestibul s pokladnami, restaurace 
II. a III. třídy a tři čekárny (I. – III. třídy), 
v patře byly služební byty. Svou podo-
bou bylo náchodské nádraží v českých ze-
mích ojedinělé, v celém Rakousku-Uher-
sku údajně existovaly pouze dvě obdobné 
stavby. V listopadu 1911, po dlouhých  
23 letech čekání, se náchodská veřejnost 
dočkala krytého peronu o délce 88 met-
rů. Dodala ho firma Reihbek z Pardubic.

Válečné události se nevyhnuly ani zdejšímu nádraží. Za prv-
ní světové války byly odtud odváženy rekvírované kostelní zvo-
ny. Po r. 1939 se zase odtud odvážely vytrhané zvony z okolních 
betonových bunkrů. V obou případech pro válečnou potřebu. 
Odbojovou činnost železničářů proti fašismu připomíná zasaze-
ná pamětní deska, která oznamuje, že František Bílek byl zatčen 
a popraven 13. 4. 1945 v Lipsku. Na jaře 1945 bylo na náchod-
ském nádraží velmi rušno. Nejdříve sem byla zřízena spojovací 
trať ze Slaného, následně tu probíhaly osvobozovací boje. 

Změněná dopravní situace ve městě vedla na přelomu let 1956 
a 1957 ke stavbě sousedního autobusového nádraží. V l. 1982 
–1985 byla částečně upravena výpravní budova, mj. byla přista-
věna nová dopravní kancelář, změněna dispozice přízemí a zeď 
k peronu byla obložena travertinem. Další větší úpravy nádra-
ží nastaly v novém tisíciletí. Po r. 2004 byla modernizována ná-
stupiště a v r. 2012 zahájena velkoryse pojatá rekonstrukce vý-
pravní budovy. Kvůli výstavbě nového autobusového terminálu 
byla zbořena původní budova vodárny a západní část nádražní 
budovy se záchody. Další úpravy nastaly až po vyjasnění vlast-
nických vztahů v l. 2016 – 2017. V přízemí byly vytvořeny nové 
prodejní prostory a celý objekt byl zateplen, přičemž byla bohu-
žel zakryta původní fasáda s prvky z režného zdiva. 

PhDr. Jaroslav Čáp – Mgr. Jan Čížek

Nádraží Náchod – původní budova

Nádraží Náchod – peron po přestavbě 1911
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Městská policie 
Náchod
Zaměřeno 
na cyklisty

Na jaře letošního roku Město Náchod 
požádalo o dotaci na kompostéry. Dotace 
byla schválena a v současnosti je již vy-
brán dodavatel 75 ks kompostérů – Petr 
Soukup a spol. s.r.o., Hronov. Nejpozději 
v polovině listopadu by kompostéry měly 
být dodány, poté budou nabídnuty obča-
nům bezplatně k zapůjčení.

Kompostéry pro občany
 Královéhradecký kraj na projekt s ná-

zvem „Nakládání s BRO v Náchodě – 
kompostování“, evidovaný pod číslem 
17ZPD03–0015, poskytl v rámci Progra-
mu Nakládání s odpady – 17ZPD03 dotaci 
ve výši 119.000 Kč.

Jednotka požární ochrany Náchod (JPO 
Náchod) je povolávána v rámci poplacho-
vého plánu Královéhradeckého kraje a 
zasahuje i mimo katastr obce Náchod – 
v Královéhradeckém kraji i na území ČR 
(např. při povodních). Je proto nutné, aby 
JPO Náchod disponovalo členy způsobilý-
mi k obsluze hasičských vozidel. Město 
Náchod začátkem roku předložilo žádost 
o dotaci na získání řidičského oprávnění 
skupiny „C“ pro dva členy JPO Náchod. Žá-

Řidičská oprávnění skupiny „C“ 
pro členy JPO Náchod

dost byla schválena, v současné době již 
dvě osoby/členové JPO Náchod absolvují 
výcvik a výuku pro rozšíření řidičského 
oprávnění ze skupiny „B“ na skupinu „C“.

Královéhradecký kraj na projekt s ná-
zvem „Řidičské průkazy skupiny „C“ pro 
členy JPO Náchod“, evidovaný pod číslem 
17RRD12-0022, poskytl v rámci Programu 
Zvýšení akceschopnosti jednotek JPO II a 
JPO III – 17RRD12 dotaci ve výši 20 000 Kč.

Město Náchod prostřednictvím 
Technických služeb s.r.o. provede jednorázový svoz 
nebezpečných a objemných odpadů.
Harmonogram svozu
Pátek:  13. října 2017

Klínek – prodejna 16.30–16.45  hod.
Sokolská (u Vatikánu) 16.55–17.10  hod.
Bezručova, Vojanova (u trafa) 17.25–17.40  hod.
Smetanova, V Zátiší (u hřiště) 17.45–18.00  hod.

Sobota:  14. října 2017
Dobrošov – náves   8.00–8.15 hod.
Jizbice – u prodejny   8.20–8.35 hod.
Lipí – náves   8.40–8.55 hod.
Sídliště U nemocnice (u prodejny)    9,00–9,15 hod.
Kladská (parkoviště u Pekáren)   9.45–10.00 hod.
Pavlišov u prodejny 10.15–10.30 hod.
Horní Babí u školy 10.35–10.50 hod.
Ryšavého/Lesní 10.55 –11.10 hod.
Malé Poříčí, naproti zastávce ČD  11.15–11.30 hod.
Běloves, 1.máje (k Brodu) 11.45–12.00 hod.
Za Kapličkou (u rybníka) 12.15 –12.30 hod.
Sídliště Plhov (před prodejnou Verner) 12.35–12.50 hod.
Bražec (Novoměstská u rybníka) 13.05–13.20 hod.
Bražec (Drtinovo nám.) 13.25–13.40 hod.
Sídliště Branka (parkoviště) 13.50–14.05 hod.

Sváženy budou následující odpady: 
a) nádoby od barev, znečištěné štětce, elektrické spotřebiče (zářivky, výbojky, televizo-

ry, počítače, chladničky a mrazničky, pračky, sušičky, myčky nádobí, sporáky apod. 
– spotřebiče nerozebírejte a předávejte kompletní), elektrické články a akumuláto-
ry, barvy, motorové oleje a filtry, 

b) nábytek, sanitární zařízení, koberce atd.
Větve, listí, tráva a další velkoobjemový rostlinný odpad je svážen samostatně (jaro 
a podzim), tudíž při pololetním svozu nebezpečných odpadů a velkoobjemových od-
padů svážen nebude! 

Stavební odpad se nesváží, neboť se nejedná o komunální odpad (tento odpad je mož-
no za úplatu uložit přímo ve sběrném dvoře)!!!

Městská policie Náchod působí v mno-
ha případech především jako represivní 
orgán. Nedílnou součástí náplně její prá-
ce ale je i preventivní činnost. V polovině 
měsíce září tak strážníci celý den prová-
děli preventivní akci zaměřenou na pou-
žívání cyklostezky na Kladské ulici a jízdu 
na kole po chodnících na Plhovské ulici.
Dále se strážníci zaměřili i na povinnou 
výbavu kol. Během akce zkontrolovali cel-
kem 65 cyklistů, z nichž dvanácti uloži-
li napomenutí za drobné přestupky. Na 
cyklostezce na Kladské ulici nebyl zjiš-
těn jediný případ neoprávněného použí-
vání cyklostezky chodci. Pokud měl cyk-
lista povinnou výbavu v pořádku dostal 
od strážníků jako malý dárek cyklomap-
ku Orlických hor a reflexní pásku.

Miroslav Horák – Městská policie Náchod

Od května do září letošního roku probí-
hala oprava krovů a výměna střešní kry-
tiny vizuálně v původním stylu na objek-
tu radnice čp. 40 v Náchodě.

V rámci stavebních prací byla měně-
na krytina nad hlavní částí objektu rad-
nice včetně části bednění, bylo provede-
no nové laťování a oplechování. Dále byla 
provedena stabilizace konstrukce krovu. 
Stávající i nové dřevěné prvky jsou opatře-
ny nástřiky proti dřevokazným škůdcům, 
plísním a houbám. Navazující konstrukce 
(atika, komínová tělesa, římsy) byly opra-
veny v nutném rozsahu. Na stabilizova-
nou konstrukci krovu je provedena sklá-
daná krytina z tašek, kotvená a kladená 
na nové dřevěné laťování. Nosná střešní 
konstrukce pultového vikýře je komplet-
ně vyměněna, opatřena celoplošným pr-
kenným bedněním a plechovou krytinou. 
Technický stav oplechování zvoniček byl 
vyhodnocen jako vyhovující a nebylo nut-
né tyto práce provádět.

Stavební práce v hodnotě cca 3,75 mil. 
Kč prováděla firma Lestav spol. s.r.o., 
Dvůr Králové nad Labem.

 
Královéhradecký kraj na tuto akci re-

alizovanou v rámci projektu s názvem 
„Oprava střechy radnice, Masarykovo 
náměstí 40, Náchod“, evidovaného pod 
číslem 16KPG02-0065 poskytl v rám-
ci Programu Obnova památkového fon-
du na území Královéhradeckého kraje  
– 16KPG02 dotaci ve výši 185 000 Kč.

V rámci dotace MKČR z Programu rege-
nerace MPR a MPZ obdrží Město Náchod 
na akci příspěvek ve výši 452 000 Kč.

Oprava krovů a výměna 
střešní krytiny radnice
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INFORMACE 
z Městského 
informačního 
centra 

S nástupem měsíce září se sluníčko vy-
střídalo s chladnějším deštivým počasím 
a je třeba o to více dbát o zdraví, abychom 
předešli nachlazení. U nás v infocentru 
jsme proto pro vás opět rozšířili nabídku 
zboží o přírodní džemy, pečené čaje, by-
linkové medy, sirupy a v neposlední řadě 
i nakládaný zázvor z dílny pí. Hany Horá-
kové z Police nad Metují. Její produkty jsou 
vyráběny z ovoce z vlastní zahrady nebo 
od místních farmářů s přídavkem cukru, 
bylinek a koření. V široké škále výrobků 
objevíte rakytník, bez, lípu i exotické kom-
binace chutí, jako je kiwi nebo pomeranč. 
Přijďte si udělat radost sami sobě nebo 
svým blízkým, ceny jsou více než příznivé.

Stálicí v naší nabídce jsou sirupy z díl-
ny Camellus, které jsou vyráběny jak 
z bylin vypěstovaných v bylinkových za-
hradách (například sirup mátový, meduň-
kový, šalvějový…), tak z bylin sbíraných 
v čistých přírodních lokalitách (např. bez-
ový, zlatobýlový, jitrocelový, mateřídouš-
kový,…) či jejich vzájemnými kombina-
cemi (sirup meduňkový s dobromyslí, 
jitrocelový s mátou, ...). Působí blahodár-
ně na imunitní systém, dýchací i trávicí 
ústrojí. Tyto sirupy se pyšní označením 
Regionální produkt Kladského pomezí. 

Město Náchod od listopadu 2016 reali-
zuje projekt „Profesionalizace a další roz-
voj řízení lidských zdrojů úřadu“, CZ.03.
4.74/0.0/0.0/16_033/0002786, spolufinan-
covaný z EU – Evropského sociálního fon-
du prostřednictvím Operačního progra-
mu Zaměstnanost.

V rámci projektu jsou realizovány ná-
sledující aktivity:

1) školení zaměstnanců a vytvoření in-
terní sítě lektorů

V rámci projektu vybraní zaměstnan-
ci již absolvovali odborná školení na za-
dávání veřejných zakázek, průběžně se 
školí v aktuálních problémech z oblas-
ti finančního řízení (např. problematika 
DPH, účetnictví příspěvkových organizací 
apod.). Následovat budou školení na téma-
ta z projektového řízení, finančního řízení 
projektů, komunikaci s veřejností, komu-
nikační a prezentační dovednosti apod.

Dále byla vytvořena ze dvou osob 
na pozici pracovníků informačních tech-
nologií a pracovnice na pozici persona-
listky síť interních lektorů, kteří pod ve-
dením odborného lektora získali znalosti 
a dovednosti ve vzdělávání dospělých. 
Tito interní lektoři školí ostatní vybra-
né zaměstnance v oblasti informačních 
technologií na pokročilé nástroje eGover-
nmentu (např. elektronická spisová služ-
ba) a v oblasti personalistiky a pracovní-
ho práva. 

2) implementace on-line systému pro 
zkvalitnění řízení lidských zdrojů úřadu 
města, konkrétně pro procesy výběr a při-
jímání zaměstnanců a vzdělávání zaměst-
nanců

Pokračuje naplňování aktivit 
v projektu Profesionalizace a další 
rozvoj řízení lidských zdrojů úřadu

V rámci projektu byl vytvořen a zpro-
vozněn účet pro užívání systému Thomas 
On-line – služby systému jsou určeny 
k osobnostnímu hodnocení pro účely pra-
covního zařazení, dále byl pořízen kredit 
(jednotky), ze kterého je postupně čerpá-
no při vytváření zpráv, jakými jsou např. 
analýza osobního profilu či profil funkce, 
a také byly proškoleny dvě osoby pro prá-
ci se systémem.

Systém již byl využit pro zmapování 
pracovního potenciálu vedoucích zaměst-
nanců úřadu, je uplatňován při procesu 
výběru a přijímání nových zaměstnanců.

V první polovině roku 2017 proběhla 
příprava pro zavedení systému hodno-
cení zaměstnanců, systém bude vytvo-
řen a implementován do konce letošní-
ho roku. Vytvořený proces hodnocení 
bude začleněn do systému řízení lidských 
zdrojů.

Po dokončení realizace výše uvede-
ných aktivit dojde k logickému provázání 
všech procesů řízení lidských zdrojů – vý-
běr a přijímání, hodnocení, odměňování 
a vzdělávání zaměstnanců.

Na jaře letošního roku Město Náchod 
požádalo o dotaci na zkvalitnění služeb 
informačního centra, ta byla schválena. 

Dojde tak k pořízení informačních ma-
teriálů – letáků k již běžícím zápůjčkám 
audioprůvodců po významných místech 
města Náchoda, v nichž je nahrán text 
v češtině a polštině. Turista, který si au-
dioprůvodce zapůjčí, obdrží i oboustran-
ný barevný leták. Na letáku bude mj. 
standardní mapa centra města, na kte-
ré bude vyznačena trasa audioprůvodce 
spolu s očíslovanými zastávkami na tra-
se. Dále zde budou vyznačeny další atrak-
tivity, které se nacházejí v centru a jeho 
blízkosti. Leták bude zdarma poskytován 
i návštěvníkům, kteří si audiooprůvod-
ce nezapůjčí a budou chtít získat základ-
ní informace o významných atraktivitách 
města Náchoda.

V rámci projektu na zkvalitnění slu-
žeb informačního centra je dále pořízena 
skříň pro propagační materiály a zakou-
pena elektronická registrační pokladna.

Královéhradecký kraj na projekt s ná-
zvem „Zkvalitnění služeb Městského in-
formačního centra v Náchodě“, evidova-
ný pod číslem 17CRG04–0036, poskytl 
v rámci Programu Podpora činnosti turi-
stických informačních center – 17CRG04 
dotaci ve výši 41 000 Kč.

Město Náchod realizuje projekt „Terén-
ní práce v Náchodě – podpora osob sociál-
ně vyloučených či sociálním vyloučením 
ohrožených“, CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0
006290, spolufinancovaný z EU – Evrop-
ského sociálního fondu prostřednictvím 
Operačního programu Zaměstnanost. Pro-
jekt je zaměřen na zvýšení společenské-
ho uplatnění osob sociálně vyloučených si 
sociálním vyloučením ohrožených, či zvý-
šení jejich sociálních kompetencí i uplat-
nění na trhu práce, a to prostřednictvím 
působení dvou terénních pracovníků. Ti 
budou pracovat s osobami z cílových sku-
pin zejména v sociálně vyloučených a pro-
blémových lokalitách Města Náchoda, ale 
dle potřeby se bude věnovat všem oso-
bám z definované cílové skupiny města 
a jeho okolí. 

Terénní práce v Náchodě 
– podpora osob sociálně vyloučených či sociálním 
vyloučením ohrožených CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006290

Během realizace projektu bude terén-
ním pracovníkům pořízena základní vý-
bava a zařízení (uniforma, notebook, tab-
let a mobilní telefony). Uniforma bude 
sloužit pro jednoznačnou identifikaci te-
rénního pracovníka a elektronické zaříze-
ní pro zaznamenávání údajů o cílové sku-
pině a poskytování okamžitých informací 
na místě při jednání s klienty.

Dále budou probíhat pravidelná setká-
ní, odborné školení pracovníků a setká-
vání v rámci kulatých stolů. Cílem bude 
sdílet příklady dobré praxe, pravidelně 
soustřeďovat informace o podpoře cílové 
skupiny, koordinovat odbornou pomoc 
těmto osobám, vytvářet metodické listy 
a kazuistiky pro práci s cílovou skupinou 
a tím zefektivnit procesy podpory. 

Zkvalitnění služeb IC
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O dvě vytlačovací linky na celkových 14 linek vzroste 
výrobní kapacita Saar Gummi Czech v Červeném Kos-
telci během příštího roku. Linky budou v nové hale, je-
jíž stavba začala po přeložení inženýrských sítí a pra-
cích na příjezdové komunikaci a parkovišti v polovině 
září. Hrubý skelet bude hotový do konce října a již 
v lednu se do haly začne stěhovat první linka. 
Současná kapacita 12 linek na výrobu vytlačovaných 
těsnění pro dveře a kapoty automobilových karosé-
rií přestala stačit tempu získávání nových zakázek 
a nové linky přispějí k záměru zvýšit podíl na evrop-
ském trhu. Nyní s těsněním z Červeného Kostelce jez-
dí každý čtvrtý evropský osobní automobil, cílem je 
zvýšit podíl na každé třetí auto.
Saar Gummi Czech nejen vyvíjí a vyrábí těsnění, ale 
vyvíjí a vyrábí i části výrobních linek. Ty pak instalu-
je nejen v Česku, ale i v závodech celosvětové skupiny 
SaarGummi v Evropě, Brazílii, Mexiku, v USA a Číně 
nebo Indii.        (pl)

Česká Saar Gummi 
Za tři měsíce bude stát 
nová hala Saar Gummi

Pozice vyžaduje velmi dobré zvládnu� technologie výrob-
ních linek a vedení čtyřčlenného týmu. Uvedena je hrubá 
mzda včetně benefitů po zapracování, tří nebo čtyřsměnný 
provoz v Červeném Kostelci.

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

Koordinátor - seřizovač.
Nástupní mzda 35 000 Kč

Cílová mzda 45 000 až 50 000 Kč 

Saar Gummi Czech, evropský leader ve výrobě 
vytlačovaných pryžových těsnění pro automobily, 
hledá zaměstnance na pozici

 

nabízí rozvoz obědů
www.rozvozspecialit.cz

tel.: 603 422 845
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ZŠ PLHOV

CO SE DĚJE 
NA KOMENDĚ

   Zprávičky 
 z Masaryčky

 První školní den je zřejmě pro větši-
nu prvňáčků spjatý s těšením se, zvěda-
vostí, očekáváním a možná špetkou obav. 
Paní učitelky si dávají obzvláště záležet 
na tom, aby se tento den nezapomenu-
telně zapsal do myslí dětí i jejich rodičů. 
S velkou péčí připravila tento den i paní 
učitelka naší první třídy – děti přivíta-
lo sluníčko, které obsadilo celou tabuli, 
děti si odnesly dárky v podobě školních 
pomůcek, ale také si prohlédly své první 
opravdické učebnice, poznaly osobně no-
vou paní ředitelku, navštívili je i předsta-
vitelé města Náchoda. Padlo mnoho slov 
o tom, aby se jim ve škole líbilo a práce se 
jim dařila. Na první den toho bylo oprav-
du hodně.

 Prvňáčci byli ohromeni velikostí budo-
vy, novým prostředím a silou vůbec prv-
ního školního dne, a tak ani nemohli po-
střehnou změny, které se v budově udály 
v průběhu prázdnin a které rozhodně ne-
unikly pozornosti našich starších žáků. 
Škola získala nové vchodové dveře, upra-
veny byly vstupní prostory, a to tak, že 
je nyní škola schopna plně zajistit bez-
pečné prostředí a mít pod kontrolou po-
hyb osob po rozlehlé budově. Na žáky če-
kaly nové šatní skříňky a dokonce i nová 
učebna! Ve škole se tak rozrostla škála 
odborných učeben – kromě učebny fy-
ziky, chemie, zeměpisu, výtvarné a hu-
dební výchovy, jazykových učeben přiby-
la i učebna určená pro výuku literatury 
a společenskovědních předmětů. Je nad-
standardně vybavena slovníky, encyklo-
pediemi, příručkami a beletrií, jež kopíru-
je vývoj literatury. Příjemným bonusem je 
pak interaktivní tabule a zbrusu nové la-
vice. Do nového kabátu se oblékla i naše 
čtenářská dílna a změny zastihly i jazy-
kovou učebnu.

 Mgr. Monika Patzáková

„Za sto let možná děti našich dětí 
svým dětem budou teskně vyprávěti
o šedém ránu čtrnáctého září…..“
Říká český básník Jaroslav Seifert v bás-

ni Osm dní věnované prvnímu českoslo-
venskému prezidentovi

T.G.Masarykovi. Letos si připomínáme 
osmdesáté výročí Masarykova úmrtí. Le-
tošní ráno 14. 9. však bylo stejně kalné 
jako to v roce 1937.

Před budovou ZŠ T.G.M. v Náchodě se 
sešlo několik členů městského zastupitel-
stva a zástupci školy, aby společně uctili 
památku této osobnosti. Za nepříznivého 
počasí padla z úst p. místostarosty Bráta 
slova o Masarykově odkazu, o jeho morál-
ní autoritě i politických zásluhách. Tři pís-
mena – TGM před vchodem do školy – po-
sloužila jako místo k uložení kytice.

Sklizeň dýní
Pěstitelským činnostem se plhovské 

děti věnují jenom v několika málo ho-
dinách pracovních činností. I pozemek, 
na kterém lze něco pěstovat, je poněkud 
improvizovaný. Ale je vidět, že i ve skrom-
ných podmínkách lze být úspěšným hos-
podářem. Žáci 6. a 7. tříd pod vedením 
paní učitelky Moniky Hovádkové zasadili 
na jaře na kompost, který krátce předtím 
založili, dýně. Do podzimu se díky péči 
dětí a také díky „šťastné a nenáročné po-
vaze“, rostliny rozrostly šlahouny dýní, 
do neuvěřitelných rozměrů. A představi-
ly i své obří plody. Snímek zachycuje chví-
le po sklizni. Dýně nyní zdobí školu, ně-
které z nich skončí i ve školní jídelně. 

Vladimír Honzů, Monika Hovádková

 

I plhovské dítě se může stát hvězdou manéže! 
 

 

 

 

Cirkus Happy Kids přijede do naší školy s vlastním cirkusovým šapitó a po 
dobu jednoho týdne bude vyučovat naše žáky v devíti cirkusových disciplínách. 

 

Děti se během projektu naučí novým dovednostem a při závěrečném 
představení tak mohou zazářit jako hvězdy manéže ve světlech ramp 

cirkusového šapitó. 

KDY: od pondělí 2. října do soboty 7. října 2017                      

KDE: Základní škola Náchod - Plhov 

 

CIRKUS VE ŠKOLE A ŠKOLA V CIRKUSE 
 

Projekt je určen pro všechny žáky  1.- 9. ročníku ZŠ Náchod - Plhov . 
 

Všechny náklady cirkusu jsou hrazeny zejména ze vstupného při závěrečném představení. 
 

                  Představení určená pro rodiče dětí, jejich   
                    sourozence, kamarády, příbuzné a ostatní veřejnost 
proběhnou celkem jedno nebo dvě podle počtu přihlášených 

dětí do projektu 
                 Jedno představení proběhne  ve čtvrtek, případné 

druhé představení  
v pátek, vždy v odpoledních hodinách. 

 
Více informací o projektu můžete nalézt na stránkách: 

www.circushappykids.com 
 

Vážení čtenáři,
 než se naši prvňáčci rozkoukali, už 

mají měsíc práce za sebou. Zahájení školní 
docházky bylo pro ně skutečně slavnost-
ní událostí. Ve třídách je přivítaly třídní 
učitelky, k dětem promluvil ředitel školy 
Mgr. František Majer a již tradičně i sta-
rosta města Náchod pan Jan Birke. Vý-
znamným hostem prvního školního dne 
našich dětí byl i náměstek hejtmana Krá-
lovéhradeckého kraje pan Martin Červí-
ček. Všem žákům i jejich rodičům přeje-
me úspěšný školní rok 2017/18.

 Prázdniny utekly a jako by snad ani ne-
byly. V době, kdy vychází toto číslo, mají 
už 6. třídy za sebou adaptační pobytový 
kurz, který jim určitě pomohl při budová-
ní nového kolektivu.

 Žáci 5. ročníku se vydali na exkurzi 
do Kutné Hory, aby se seznámili se stře-
dověkým způsobem těžby rudy, zpraco-
váním surového stříbra a s technologií 
ražby mincí. Vybaveni svítilnou, hel-
mou a hornickou halenou s kápí, takzva-
nou perkytlí, procházeli asi 250 m dlou-
hou částí původního středověkého dolu. 
Součástí exkurze byla i návštěva chrámu 
sv. Barbory a procházka městem. Hřbitov-
ní kostel Všech Svatých s kostnicí v Sedl-
ci byl poslední zastávkou na cestě domů.

 Žáci II. B mají za sebou první návště-
vu knihovny v tomto školním roce. Pro-
gram jim připravila paní ředitelka Ivana 
Votavová společně s jejich paní učitelkou 
Janou Komárkovou. Seznámili se blíže 
s ilustrátorem Gabrielem Filcíkem. Nejen-
že maluje pěkné obrázky, ale je i autorem 
ilustrací učebnice českého jazyka, která 
bude naše druháky provázet celý škol-
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ZŠ a MŠ J. ZEMANA

ní rok. Letos mají žáci v plánu dozvědět 
se více o některých dalších ilustrátorech 
a spisovatelích, kteří publikují v dětské 
literatuře. Jistě je opět čeká hodně zají-
mavého, jak tomu bylo i v 1. třídě, kdy se 
v knihovně „otrkávali“. Velké poděková-
ní patří paní ředitelce a jejímu skvělému 
týmu.

 Přejeme všem mnoho úspěchů v no-
vém školním roce. 

         Kolektiv ZŠ Komenského

Zemanova škola se rozrůstá 
a nabízí nové vzdělávací obory

V rámci optimalizace škol Královéhra-
deckého kraje došlo ke sloučení ZŠ, Ja-
roměř, Komenského 392 s PrŠ, ZŠ a MŠ  
J. Zemana v Náchodě. Právním nástup-
cem se stala Praktická škola, Základní 
škola a Mateřská škola Josefa Zemana  
v Náchodě.

Od 1. 9. 2017 se na naší škole otevřel 
nový vzdělávací obor Praktická škola jed-
noletá. Je určen pro žáky s těžkým stup-
něm mentálního postižení, souběžným 
postižením více vadami a autismem, kte-
ří ukončili základní vzdělávání v základ-
ní škole speciální podle vzdělávacího pro-
gramu určeného pro tuto skupinu žáků. 
Praktická škola jednoletá je zaměřena na 
rozvoj komunikačních dovedností a dosa-
žení nejvyšší možné míry samostatnosti 
a nezávislosti na péči druhých osob. Po-
skytuje přípravu na osvojení manuálních 
dovedností a jednoduchých činností vy-
užitelných v oblastech praktického živo-
ta, které absolventům usnadní integraci 
do společnosti. Dalším novým vzděláva-
cím oborem je Praktická škola dvouletá 
pro žáky se středně těžkým mentálním 
postižením, případně lehkým mentálním 
postižením v kombinaci s dalším zdravot-
ním postižením, které jim znemožňuje 
vzdělávání na jiném typu střední školy. 
Vzdělávací proces je zaměřen na získání 
základních pracovních dovedností, ná-
vyků a pracovních postupů potřebných  
v každodenním i v budoucím pracovním 
životě. 

Všem našim žákům a studentům pře-
jeme dobrý start v novém školním roce  
2017/2018!                                     Vedení školy

 PrŠ, ZŠ a MŠ J. Zemana v Náchodě

DOBRODOŠLI 2017 
– sportovně-turistický poznávací kurz 

ACADEMIA MERCURII, soukromá střed-
ní škola Náchod, se ve dnech 1.–10. 9. 2017 
zúčastnila sportovně-turisticky poznáva-
cího kurzu v chorvatské Duce nedaleko 
Omiše. 

Bydlení v krásných apartmánech kou-
sek od moře umocňovalo kouzlo Středo-
moří. Kromě plavání a hrátek v moři bylo 
součástí kurzu mnoho výletů a adrenali-
nových atrakcí. 

Viděli jsme přístav a Diokleciánův palác 
ve Splitu a krásné uličky Trogiru. Zajíma-
vou atrakcí byl výlet lodí na ostrov Brač. 
Adrenalin zvedl všem sjezd řeky Cetiny 
na raftech a zejména ZipLine nad Cetinou. 
Ochutnali jsme typické chorvatské speci-
ality na snídani v horách nebo na společ-
né večeři. Nechyběla ani relaxace a kou-
pání v moři a to na jedné z nejkrásnějších 
chorvatských pláží v Brele. 

Na závěr nás uchvátil pohled z hradu 
nad Omiší a zastávka u národního parku 
Krka. Více se snad ani stihnout nedalo. 

Všichni účastníci si zájezd užili a lou-
čili se s písní „Hlavně v pohodě!“, ať žije 
Dobrodošli 2018!

 Za všechny účastníky zájezdu 
Mgr. Martin Vrabec  

Občanská poradna Náchod, zve veřej-
nost na přednášku „Rozvodem to ne-
končí…“, která proběhne dne 8. lis-
topadu v 16 hodin, na Úřadu práce 
v Náchodě, v rámci Týdne vzdělává-
ní dospělých.
Jako poradna poskytujeme bezplat-
né poradenství lidem, kteří potřebu-
jí řešit svou tíživou životní situaci, 
nebo jim taková situace hrozí a ne-
mohou si pomoci sami, např. z dů-
vodu věku, zdravotního stavu, pro 
nedostatek informací, financí, nebo 
dovedností.
Zastavíme se nad důsledky rozpadu 
rodiny a o všem co může nebo musí 
následovat, řekneme si jaká jsou ře-
šení a postupy např.: při úpravě vý-
chovy a výživy k dětem, jak podat 
návrh na rozvod manželství k sou-
du, na co se připravit, co bude ná-
sledovat, co očekávat. Také si povíme 
něco o následných změnách výcho-
vy dětí, dotkneme se změn výživné-
ho a určování jeho výše, výživného 
rozvedenému manželi, úpravy sty-
ku dítěte s rodiči nebo prarodiči. Po-
víme si o rozdělování majetku, spo-
lečných dluhů vč. exekucí ap. Prostor 
bude i na diskusi či vaše dotazy. 

Za OP Náchod: Bc. Lada Bezděková

Pozvánka na přednášku

V pátek 15. září 2017 navštívil náchod-
skou radnici europoslanec Tomáš Zde-
chovský (KDU-ČSL). Hlavním tématem 
jeho setkání s vedením města Náchoda 
bylo představení již připraveného projek-
tu revitalizace zámeckého kopce a disku-
ze nad možnostmi jeho financování.

„Projekt  kompletní  revitalizace  máme 
připraven již od roku 2015 a splnili  jsme 
všechny tehdejší požadavky Ministerstva 
pro místní rozvoj ČR. Bohužel se podmín-
ky možností čerpání finančních prostředků 
následně změnily a my nyní hledáme další 
možnosti, jak tuto investici za více než sto 
milionů korun financovat,“ vysvětlil staros-
ta Náchoda Jan Birke a dodal: „I proto jsem 
oslovil s žádostí o pomoc pana europoslan-
ce a jsem rád, že se přijel do Náchoda osob-
ně podívat“.

Slavnostního přijetí v obřadní síni ná-
chodské radnice se za město Náchod zú-
častnil starosta Jan Birke a místostarostka 
Pavla Maršíková. Europoslance následně 
seznámili s celým projektem i stávajícím 
stavem zámeckého kopce. 

„Projekt  splňuje veškerá kritéria finan-
cování z prostředků EU. Osobně jsem navr-
hl ještě doplnění o volnočasové aktivity, což 
je trendem moderní doby a umožní pak re-
alizovat prvky, které zlepší trávení volného 

Europoslanec Zdechovský pomůže Náchodu 
s financováním projektu revitalizace zámeckého kopce

času zejména seniorům a rodinám s dětmi,“ 
dodal Zdechovský. 

„Nic  nám  nebrání  projekt  rozdělit 
i do etap, a tím využít různých alternativ fi-
nancování revitalizace. Na návrh pana euro-
poslance jsme připraveni i na jeho doplnění“, 
upřesnila místostarostka Pavla Maršíko-
vá.

Na závěr setkání Zdechovský přislíbil, 
že prověří jednotlivé možnosti financová-
ní tohoto rozsáhlého projektu a přibližně 
do měsíce bude starostu Jana Birke osob-
ně informovat o výsledku.



ŘÍJEN 13OCENĚNÍ STAROSTY

 V pátek 22. září 2017 se v obřadní síni náchodské radnice 
uskutečnilo slavnostní předání ocenění starosty Náchoda pří-
slušníkům integrovaného záchranného systému za jejich pří-
nos pro město Náchod a jeho občany.

„Letos mám tuto příležitost ocenit hasiče, záchranáře a policisty 
za jejich obětavou práci již počtvrté. Je to pro mě každoročně velká 
čest poděkovat prostřednictvím předání medailí vybraným zástup-
cům za práci všech příslušníků těchto složek,“ uvedl starosta Jan Bir-
ke v úvodu předání ocenění a dodal: „Zvláštní poděkování patří také 
všem rodinným příslušníkům, protože právě hasiči, záchranáři a po-
licisté své povinnosti vykonávají obětavě mnohdy na úkor právě jich. 
Bez zázemí a podpory rodiny by se neobešli a potažmo ani my všich-
ni, kteří jejich pomoc v krizových situacích potřebujeme.“ 

Slavnostního aktu se vedle starosty města Jana Birke zúčastni-
li: místostarosta Náchoda Jan Čtvrtečka, za Hasičský záchranný 
sbor Královéhradeckého kraje Policii ČR – plk. Ing. David Pouč, 
vedoucí územního odboru Náchod a Jiří Orsák, starosta Kraj-
ského sdružení hasičů Královéhradeckého kraje, za Zdravotnic-
kou záchrannou službu Královéhradeckého kraje – MUDr. Zde-
něk Tichý, ředitel oblasti SEVER a MUDr. Petr Mertlík, za Policii 
ČR – plk. Mgr. Radek Bohuslav, vedoucí územního odboru Ná-
chod Policie ČR, Plk. Bc. Petr Špaček, zástupce vedoucího územ-
ního odboru Policie ČR Náchod a velitel Městské policie Náchod 
Bc. Petr Valica.

 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 
– ÚZEMNÍ ODBOR NÁCHOD
nprap. Ivan Kraus 
nprap. Zdeněk Čechura 

ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 
KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
MUDr. Růžena Potočková – lékařka
Bc. Michal Foglar, DiS. – zdravotnický záchranář
Lenka Peterková – zdravotnický záchranář 
Josef Kudera, DiS. – zdravotnický záchranář

POLICIE ČR – ÚZEMNÍ ODBOR NÁCHOD
Petr Truxa, plk. v. v.
Npor. Markéta Davidová
Jmenovaným policistům, kteří nemohli být přítomni, předá starosta 
Jan Birke ocenění osobně v následujících dnech.

MĚSTSKÁ POLICIE NÁCHOD
Ocenění v souvislosti s výročím 25 let od založení Městské po-
licie Náchod
Roman Kuchař 
Jaroslav Lukášek 
Miroslav Horák

Součástí předání ocenění starosty bylo také udílení ocenění Po-
licie ČR, která ocenila své policisty a občanské zaměstnance za 
jejich obětavou, dlouholetou a profesionální práci ve službách 
státu a jeho občanům. Medaile policistům předal plk. Mgr. Ra-
dek Bohuslav, vedoucí územního odboru Náchod. 

Všem oceněným blahopřejeme!

Více podrobností o oceněných najdete na internetových stránkách 
www.mestonachod.cz.

Starosta Náchoda Jan Birke 
ocenil příslušníky Integrovaného záchranného systému 
za mimořádný přínos pro město a jeho občany
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V souvislosti s naplňováním partnerských kontaktů mezi Ná-
chodem a Bauskou se ve dnech 6.–12. 9. 2017 uskutečnila návště-
va města Bauska v Lotyšsku. Delegace, jejímž jádrem byl pěvec-
ký sbor CANTO Základní umělecké školy v Náchodě, se zúčastnili 
i veřejní funkcionáři náchodské samosprávy a zaměstnanci měst-
ského úřadu. V delegaci, kterou vedl místostarosta Miroslav Brát, 
tak byli zastoupeni: Marek Dvorský – radní, Petr Jirásek – zastupi-
tel, Mgr. František Majer – zastupitel, Bc. Pavel Schuma – vedoucí 
odboru sociálních věcí a školství. Organizačně cestu připravoval 
Mgr. Jan Špaček, z jehož podkladů vycházela Sabina Matoulko-
vá, která se cesty účastnila. Finančně byla cesta kryta z alokova-
né částky v městském rozpočtu. Formou vycházející z reciproci-
ty minulých let se na ni podílela i samospráva Bausky. Původním 
záměrem bylo připojit k delegaci i Mgr. Věru Vlčkovou, jako oce-
nění její práce pro navázání kontaktů mezi Bauskou a Náchodem. 
Mgr. Vlčková však z důvodu zdravotních obtíží účast na cestě od-
řekla. Cesta byla realizována autobusem a osobním vozidlem. Le-
tenky, připravené v souvislosti s cestou Mgr. Vlčkové, byly stor-
novány. Celá delegace byla ubytována v hotelu v centru Bausky. 
Programem delegace byla setkání se členy samosprávy v Bausce 
v čele se starostou Bausky Raitisem Abelnieksem (jednací jazy-
ky: angličtina, ruština). Soubor Canto (pod taktovkou sbormist-
ra Mgr. Zbyňka Mokrejše) vystoupil na dvojici koncertů. Jednalo 
se o vystoupení na radnici v Rize (s podporou Velvyslanectví ČR 
v Lotyšsku). Druhý koncert proběhl v luteránském kostele v Baus-
ce jako součást programu tamního Festivalu dvorků a pojídání 
kaše. Oba koncerty proběhly s mimořádným úspěchem! Na pro-
gramu delegace bylo i připomenutí historických souvislostí, které 
sbližují geograficky vzdálené regiony Bausky a Náchoda. Jednalo 
se o návštěvu zámku Rundale a zámku Jelgava. Oba zámky byly 
ve vlastnictví rodu Kuronských vévodů (stejně tak jako zámek 
v Náchodě na konci 18. století). Na zámku v Jelgavě se narodila 
i kněžna Zaháňská (paní kněžna z románu Babička). V rámci vol-
ného programu navštívila delegace i lokalitu Jurmale na pobře-
ží Baltského moře. Setkání se členy bauské samosprávy (včetně 
představitelů dalších subjektů zřízených městem Bauska) probí-

Návštěva partnerského města Bauska v Lotyšsku
hala každý den. Jednalo se o členy zastupitelstva v Bausce, pra-
covníky městského úřadu, muzea, škol a dalších institucí. Ces-
ta i pobyt delegace proběhly bez zásadních komplikací. Již jsem 
zmínil participaci české ambasády na našem programu. Účast na-
šeho diplomatického zastoupení se týkala organizace koncertu 
na radnici v Rize. Bylo nám rovněž ctí, že jsme byli přijati i pří-
mo na půdě velvyslanectví, kde nás přivítal zástupce velvyslan-
ce Vítězslav Schwarz. Osobně hodnotím letošní cestu naší dele-
gace do Bausky jako mimořádně vydařenou. Podařilo se naplnit 
plán programu, dodržet plánovaný rozpočet cesty, prezentovat 
naše kulturní tradice (prostřednictvím souboru Canto) a upev-
nit osobní kontakty s představiteli samosprávy v Bausce. Rov-
něž participace naší amabasády v Rize dávala naší „misi“ velmi 
dobré hodnotící přívlastky. Jsem přesvědčen, že vzhledem k mož-
nostem (velikosti) města Náchoda jsou naše partnerské kontak-
ty s Bauskou vidět i v celonárodním měřítku, což potvrzuje i ne-
dávná návštěva lotyšské ministryně kultury v Náchodě. Výborná 
je rovněž účast diplomatických zastoupení na našich akcích, kte-
ré umožňují i prezentaci kontaktů Náchod – Bauska: návštěva 
Bausky, Kuronské slavnosti. Jedinečným specifikem je zde mož-
nost opřít tyto kontakty o zjevné historické souvislosti, které 
lze sledovat v historii našich měst již v 18. století (již zmíněný 
rod Kuronských). Naše cesty do Bausky již tradičně zaměřuje-
me na mládež (účast souborů náchodské ZUŠ na těchto cestách). 
Moje doporučení pro další rozvoj partnerských vztahů s Bauskou 
spočívá v apelu na udržení výměny našich delegací minimálně  
jednou za dva roky. V dalším využívání kvalit našeho umělecké-
ho školství při prezentaci české kultury, v upevňování osobních 
kontaktů s představiteli bauské samosprávy i v další participaci 
naší ambasády v Rize. Z diskuzí vyplývá, že by bylo vhodné smě-
řovat naše partnerské kontakty i na přímé kontakty škol s vyu-
žitím sportovních aktivit. Informovanost veřejnosti o naší ces-
tě byla realizována prostřednictvím městského webu, kde jsou 
fotografie i krátké oznámení o cestě. Na webu města je umístěn 
i videosoubor s krátkým záznamem z koncertů v Rize a Bausce. 

Miroslav Brát, místostarosta

Jako hlavní dárek jsme našim lotyšským přátelům přivezli 
kolorovaný model náchodského zámku

Společná fotografie souboru CANTO 
před objektem Velvyslanectví ČR v Lotyšsku

Zahájení koncertu na radnici v Rize 

Budova historické radnice v Bausce
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oblečení, bot, hraček, 
knížek, časopisů,  
nevhodných dárků, 
a všeho, co ještě někoho potěší  
či někomu poslouží.

od 16. do 20. 10. 2017
sbor církve bratrské náchod,  
purkyňova 584, (vedle hotelu hron)

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

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

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

V pátek 20.10. bude 50% sleva na vše
výtěžek bude prostřednictvím Sboru Cb v náchodě darován Mobilnímu hospici 

anežky České v Červeném Kostelci na nákup hospicového sanitního vozu.

bazarbazarbazarbbazarbazarbdobrocinnýdobrocinnýˇ

Příjem zboží 
Po 16.10. 11.00 - 17.00 hod.

Prodej: 
Út 17.10. 11.00 - 18.00 hod.
St 18.10.  11.00 - 18.00 hod.
Čt 19.10.   8.00 - 16.00 hod.
Pá 20.10. 8.00 - 16.00 hod.

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

Všechna měření jsou pro Vás zdarma.

Akce se koná v rámci 10. ročníku odborné
konference Broumovský internistický den určené pro lékaře, sestřičky

a další zdravotníky, kterou pořádá společnost EDUMED s.r.o.

akci podpořili:

Motto:
Nenechte cukrovku, aby vám ničila život. Nechte si svůj cukr změřit včas !

Den prevence diabetu

Motto:
Nenechte cukrovku, aby vám ničila život. Nechte si svůj cukr změřit včas !

VÍTE, co je CUKROVKA, jaké jsou její příznaky, rizika a jak se proti ní bránit?

Akce se koná v rámci 12. ročníku odborné konference
Náchodské mezioborové dny určené pro lékaře, sestřičky

a další zdravotníky, kterou pořádá společnost EDUMED s. r. o.

Všechna měření jsou pro vás zdarma.

a k c i  p o d p o ř i l i :

Přijďte za námi VE ČTVRTEK 19. ŘÍJNA 2017 V DOBĚ OD 10 DO 16 HOD.
do foyer Městského divadla Dr. Josefa Čížka v Náchodě,

kde pro vás bude připraveno

měření glykémie (krevního cukru)
měření krevního tlaku
měření tělesného tuku

poradenství – správná výživa
a životospráva

Den prevence diabetu

Společnost BATIST Medical a.s. ve spolupráci s Davidem Novotným,
si vás dovolují pozvat na finálový večer

od 20 hod.7. října 2017
který se uskuteční v Městském divadle Dr. Josefa Čížka v Náchodě dne

Během večera vystoupí: Standa Hložek, Michaela Gemrotová, Hanka Křížková, Martin Chodúr, Anička Slováčková, Marián
Vojtko, Jitka Asterová, Míša Nosková, Bořek Slezáček a další osobnosti. V porotě zasednou: Česká Miss Andrea Bezděková, 
Eva Hrušková, Uršula Kluková, Pavel Trávníček, Monika Trávníčková, Kateřina Kornová, Radim Uzel, Jan Přeučil, Bc. Anna Skalická
a další osobnosti kulturní, zdravotní a politické sféry.

Slavnostní večer bude moderovat: Mirek Šimůnek a Eva Perkausová z TV Prima

Záštitu nad celým projektem přijali: Ministr zdravotnictví České republiky MUDr. Miloslav Ludvík, MVDr. Pavel Bělobrádek
vicepremiér pro vědu, výzkum a inovace,  starosta města Náchod Jan Birke, hejtman Královehradeckého kraje PhDr. Jiří Štěpán,
prezidentka České asociace sester, místopředsedkyně výboru pro zdravotnictví poslanecké 
sněmovny a poslankyně Soňa Marková a starosta města Červeného Kostelce Ing. Rostislav Petrák.

Hlavní mediální partneři:

Generální partneři:

Mediální partneři:

Exkluzivní partneři:

2017

Výtěžek z akce bude věnován Nadaci Naše dítě,
Nadačnímu fondu Šárky Birke a Farní Charitě ČR.
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Téma: Putování
 …poutnictví, svatá místa, chůze, Karel Hynek Mácha, ces-

tovní deníky, paměť krajiny, cesty…
 Několik vybraných slov, která se váží k tématu Putování. Ka-

ždé z nich rozevírá vějíř možností, jak je vnímat, jak se k němu 
vyjádřit, vztáhnout.

Pro děti je každá procházka dobrodružným putováním a je-
jich cesty také mnohá dílka provázejí a ani nevadí, že zůstanou 
zapomenutá v lese, nebo je časem smaže voda… Pro děti je tvo-
ření přirozené podobně jako chůze. Pro nás je to obtížnější, ale 
je zřejmé, že putování je třeba zakusit, aby mohla vzniknout 
nějaká zpráva nebo záznam, výtvarný počin, který se k puto-
vání vztahuje.

Přijměte tedy pozvání na cestu i k tvorbě…
Výtvarné obory: Věkové kategorie: 
kresba / grafika / koláž  děti do 6 let
malba  děti 7–11 let (I. stupeň ZŠ) 
fotografie děti 12–15 let (II. stupeň ZŠ)
plastika / objekt  mládež 16–18 let (SŠ)
nová média dospělí

Podmínky soutěže:
Soutěž je nově od roku 2017 bienále – koná se vždy v lichém 

roce, výstava soutěžních prací se uskuteční v lednu a únoru roku 
následujícího.

Soutěž je určena občanům Náchodska (Broumov, Červený Kos-
telec, Česká Skalice, Hronov, Jaroměř, Náchod, Nové Město nad 
Metují, Police nad Metují, Velké Poříčí nad Metují a jejich přilehlé 
obce), těm, kteří dosud nespolupracují s GVUN (nevystavují zde). 

Při hodnocení bude kladen důraz na dodržení tématu. V opač-
ném případě budou práce ze soutěže vyřazeny. GVUN si vyhra-
zuje právo na provedení výběru z přihlášených děl pro expozič-
ní účely.

 
Soutěžící mohou přihlásit maximálně tři své práce. V přípa-

dě školních kolektivů vybere pedagog soutěžní práce žáků tak, 
aby vždy z jednoho souboru dětských prací daného tématu, pří-
slušného výtvarného oboru a věkové kategorie přihlásil nejvýš 
tři nejlepší a různorodé práce, aby byla zastoupena jen kvalita 
a zachována pestrost soutěžní kolekce. 

Práce na papíře do velikosti 100 x 70 cm nemusí být připravené 
k vystavení (paspartované), větší formáty ano. Každé dílo musí 
být na rubu viditelně označeno popiskou se jménem autora, vě-
kovou kategorií, názvem díla a rokem vzniku. Dílo, které nebu-
de takto označeno, bude ze soutěže vyřazeno. Pokud dílo přihla-
šuje škola, opatří je na zadní straně razítkem školy. Vysvětlující 
komentář k dílu je vítán.

Podmínkou přijetí díla do soutěže je vyplnění přihlášky, kte-
rou si soutěžící mohou stáhnout z webových stránek galerie 
(www.gvun.cz) nebo vyzvednout v Městském informačním cen-
tru v Náchodě nebo přímo v Galerii výtvarného umění v Nácho-
dě. Především u školních skupin preferujeme zaslání vyplněné 
přihlášky v elektronické podobě na adresu info@gvun.cz.

V případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte pracovníky ga-
lerie na tel. 491 423 245 nebo e-mailem: info@gvun.cz. Veškeré 
dotazy rádi zodpovíme.

Odevzdávání prací: 21. 11. – 3. 12. 2017
Své práce doručte do náchodské galerie osobně (úterý–nedě-

le, 9–17 hodin) nebo je zašlete poštou na adresu: GVUN, Smiřic-
kých 272, 547 01 Náchod. V případě osobního doručení budou 

výtvarná díla přijímána na pokladně galerie u hlavního vcho-
du kustody.

Díla odevzdávejte pečlivě zabalená, aby nedošlo k jejich poško-
zení. V dodaném obalu budou posléze výtvarná díla i vrácena.

Hodnocení:
Odborná porota bude zasedat 11. prosince 2017 a vybere z ka-

ždého výtvarného oboru a každé věkové kategorie tři nejlepší 
výtvarná díla.

Dále pak porota určí absolutního vítěze celé soutěže, kterému 
bude umožněno vystavovat své vítězné dílo na 35. ročníku Ná-
chodského výtvarného podzimu v roce 2018.

Oficiální vyhlášení výsledků soutěže, včetně předání cen, pro-
běhne v rámci vernisáže výstavy vybraných soutěžních prací 
dne 26. 1. 2018. Výstava potrvá do 18. 2. 2018. 

Vrácení prací:
Soutěžní práce si budou moci účastníci osobně vyzved-

nout po skončení výstavy, a to od 19. 2. do 4. 3. 2018 v době od  
8 do 15.30 hodin, případně i v jiném termínu nebo čase po před-
chozí domluvě. Práce nebudeme rozesílat poštou. Díla nevyzved-
nutá v daném termínu budou skartována.

GALERIE výtvarného umění v Náchodě

NAŠE GALERIE                            
Bienále 11. ročník výtvarné soutěže 
 pro občany Náchodska

Náchodská galerie představuje výjimečný projekt BARK Alž-
běty Prouzové, čerstvé absolventky UMPRUM. Dílo je spojeno 
s vývojem nových materiálů z textilní drti a jejich praktické-
ho využití v protihlukových stěnách. S dílem mladé autorky 
se lze setkat také v exteriéru na fasádě budovy industriál-
ního komplexu u starého židovského hřbitova a křižovatky 
ulic Českých bratří a Na Hamrech v Náchodě.
(21. 9. – 12. 11. )

Alžběta Prouzová 
Vjemy, rysy, obrysy
Výstava z cyklu Umělci do 40 let
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Jste osoba se zdravotním 
postižením? 
Stávající manuální, 
montážní práce Vás 
neuspokojuje, máte pocit, že máte na víc?
Změňte to, přijďte mezi nás a najděte svou seberealizaci.
Pomáháme seniorům a potřebným sociální službou dohledové a tísňo-
vé péče „Anděl na drátě“  
Jedná se o hlasovou a elektronickou komunikaci v systému dohledové, 
asistenční péče.
Předpokladem je uživatelská znalost práce na PC, dobré komunikační 
schopnosti, empatie
Výhody: • možnost zkrácené pracovní doby od 5 hodin 
 • kancelářská práce v komfortním, moderně vybaveném 
    a čistém prostředí
 • odborné vzdělávání, zvyšování kvalifi kace a profesní růst
 • mzda od 13 tis./5 hod. 
 • pracoviště Mělčany u Dobrušky, 
                     doprava z Náchoda a Dobrušky zdarma 

Kontakt:  Martina Galbová, tel. 774 705 824
                     email: galbova@linnet-eu.cz

Inzerat Nachod 178x123 6-2017.indd   1 31.5.2017   16:36:25
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V srpnu 2017 uspořádala SASRD Archa Náchod letní tábor.  
K jeho zorganizování si ale nejdříve musela vypůjčit stroj času. 
Místem konání se stala Olešnice v Orlických horách, konkrétně 
horská bouda Čihalka. Toto místo se na týden proměnilo v ději-
ště strhujícího příběhu Viktoriánské Anglie 19. století. Účastníci 
tábora, jimiž byly děti z Archy, měli příležitost stát se na jeden 
týden jakoby studenty Policejní akademie. Pod vedením pracov-
níků Archy v rolích detektiva Sherlocka Holmese a doktora Wat-
sona si děti vyzkoušely různé výcvikové a vyšetřovací metody. 
Jejich úkolem bylo zachránit město Londýn, které chtěl ovlád-
nout mafián Fagin a jeho gang. 

Téma tábora jsme nazvali Agenti a zločinci. Na této akci 
s námi spolupracovala Bezpečnostně právní akademie, což je 
střední škola v Malých Svatoňovicích, která vychovává mladé 
policisty. Škola nám zapůjčila různorodý materiál, jako napří-
klad vzduchovky, basebalové pálky, horolezecké náčiní, buzoly, 
atrapy pistolí i nožů a podobně. Tím nám velmi pomohla zvýšit 
kvalitu a věrohodnost táborového příběhu.

Snem hned několika dětí z Archy je stát se policistou. Pří-
kladem je jim jeden z našich bývalých klientů, který BPA Malé 
Svatoňovice již absolvoval. Na táboře byly děti postaveny před 
otázku výběru mezi dobrem a zlem. Mohli se z nich stát agenti 
nebo zločinci. My, pracovníci Archy cítíme, že v přeneseném slo-
va smyslu je tato otázka klíčová i v jejich reálném životě. Mno-
hé z těchto dětí žijí v sociálně vyloučených lokalitách, ghettech, 
kde platí jiná pravidla než v okolním světě. Je zde normální ne-
pracovat, podvádět, lhát, krást a brát i prodávat drogy. Některé 
rodiny se rozhodly z tohoto způsobu života vymanit, rozhod-
ly se podporovat své děti ve vzdělávání a začaly spolupracovat 
s Archou. V dětech, které chodí do Archy, se pomalu probouzí 

Tábor Archy 2017 touha žít svůj život poctivě, nebýt závislí na sociálních dávkách 
a ani si příjmy nezajišťovat pomocí podvodů. I na táboře byly 
v pokušení opustit náročnou práci policejních agentů a přidat 
se k Faginovi, který nabízel peníze, zlato a šperky jen za něko-
lik nepoctivých činů, které pro něj měly děti vykonat. Nakonec 
jsme ale zjistili, že Fagin lhal. Byl zadržen, vyslýchán, usvědčen 
a odsouzen na doživotí a s ním i další členové gangu. Měli jsme 
radost, že většina dětí se přiklonila na stranu dobra, na stranu 
práva, spravedlnosti a poctivé práce, ze které může mít člověk 
skutečně dobrý pocit. Nezbývá než si přát a podporovat je v tom, 
aby se tak rozhodly i v jejich reálných životech. 

Tábor byl financován z dotace rozpočtu města Náchoda, z pro-
gramu prevence kriminality. Tímto tedy moc děkujeme městu 
Náchod a Bezpečnostně právní akademii z Malých Svatoňovic 
za projevenou důvěru a zapůjčení nejrůznějších pomůcek. 

Diana Pinkavová a Jan Vajsar, 
SASRD Archa

S bílou pastelkou, symbolem celonárodní sbírky nevidomých 
pro nevidomé, se letos setkáváme již po osmnácté. Sjednocená 
organizace nevidomých a slabozrakých České republiky (SONS) 
sděluje veřejnosti prostřednictvím bílé pastelky, že slepí lidé ne-
žijí ve tmě – bílá pastelka sice na bílý papír nic moc nenapíše, 
ale barva zůstává optimistická, nestraší temnotou a beznadějí.

Ačkoli ztráta nebo vážné poškození zraku znamená v živo-
tě velkou změnu, život tím nekončí. Ačkoli je pro takto postiže-
ného člověka těžké orientovat se doma, natož na ulici, ačkoli je 
pro něj obtížné samostatně se najíst, natož si uvařit, ačkoli je 
pro něj takřka nemožné číst nebo psát běžným způsobem, na-
tož pracovat v zaměstnání, může se to naučit dělat. Asi ne sám 
a možná ne úplně snadno. Ale může! A SONS je zde proto, aby 
jemu i jeho blízkým při tom pomohla.

Poskytujeme informace, rady, zácvik, odstraňujeme bariéry, 
hledáme a dáváme lidem zaměstnání, cvičíme vodicí psy, pro-
vozujeme kluby – prostě učíme žít bez zraku. Spolu s dceřiný-
mi obecně prospěšnými společnostmi, které naši nabídku roz-
šiřují o další služby, pracujeme na celém území ČR pro všechny, 
kteří nás potřebují.

Svépomocné úsilí však nestačí. Podporu veřejnosti potřebu-
jeme a s vděčností přijímáme. Proto máme celonárodní sbírku 
Bílá pastelka.

Letos bílými pastelkami zaplavíme česká města i menší obce 
ve středu 11. října. Do ulic s kasičkami a v tričkách s emblé-
mem Bílé pastelky vyrazí kolem 2 900 dobrovolníků – středo-
školských studentů, našich nevidomých členů, příslušníků jejich 
rodin, přátel a příznivců. Za minimální příspěvek 30 Kč nabíd-
nou zájemcům bílou pastelku a záložku ve formě pastelky s ka-
lendářem na rok 2018.

Naše sbírka nedává lidem pečené ryby, aby je jenom tak sněd-
li, naše sbírka učí nevidomé lidi ryby lovit. Díky Knihovně di-
gitálních dokumentů už nám nemusí nikdo číst, elektronické 

Nesbíráme na ryby, sbíráme na udice
knihy si čteme sami; díky Navigačnímu centru, odborníkům 
na bezbariérové prostředí a Středisku výcviku vodicích psů už 
nebloudíme, ale cestujeme daleko samostatněji; díky instrukto-
rům naší dceřiné společnosti Tyfloservis už nečekáme, až nám 
někdo dá najíst, až nám někdo obstará domácnost – naučíme se 
poslepu vařit, prát i zašívat a také bezpečně chodit s bílou holí; 
díky lektorům výpočetní techniky nestojíme stranou moderní 
doby – samostatně obsluhujeme své mobilní telefony i počítače; 
díky sociálněprávním poradcům známe své povinnosti a umíme 
se bít za svá práva; díky rekvalifikačním kurzům i vlastním pra-
covním programům můžeme být v produktivním věku zaměst-
náni; díky vlastnímu vydavatelství časopisů je náš hlas slyšen 
… všechny služby a činnosti zde nelze vyjmenovat. Podrobněji 
se o nás každý může dočíst v našich výročních zprávách na od-
kazu www.sons.cz/dokumenty. Zde se přesvědčí, že stojí za to naši 
sbírku skromným příspěvkem podpořit.

Podpory veřejnosti si nesmírně vážíme; svými příspěvky nám 
kladete do rukou nástroje, bez nichž by svépomocná realizace 
shora uvedených i mnoha dalších činností byla krajně obtížná, 
ne-li nemožná.                                

 R. Volejník, viceprezident SONS
podrobnější informace najdete na https://www.bilapastelka.cz/
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to vše v kině Vesmír v Náchodě v ŘÍJNU 2017

OPERY, BALET, DOKUMENTY, KONCERTY A VÝSTAVY

 Neděle 1. října v 17.30 hodin
Fascinující dokument z dílny tvůrců filmů Vatikánská muzea, 
Florencie a Galerie Uffizi nebo Svatý Petr a papežské baziliky 
Říma
RAFFAELLO: LORD UMĚNÍ
Intenzivní portrét jednoho z nejlepších renesančních umělců, 
který měl vliv na rozvoj celého světa umění a fascinuje nejed-
noho historika a je dodnes považován za zázračné dítě… Do-
kument, který vás nadchne a pohltí, využívá nejmodernějších 
technologií, aby na velkém plátně ukázal záběry v té nejlepší 
kvalitě. Oslovení kritici a historici umění odborně, ale přitom 
poutavě osvětlují život a neuvěřitelně nádherné dílo tohoto slav-
ného umělce. České titulky.
Vstupné v předprodeji do 21. září 210 Kč, poté za 240 Kč.
 Čtvrtek 5. října v 19.30 hodin

Záznam koncertu z mexického México City
SLIPKNOT: DAY OF THE GUSANO
Mexická metropole se proměnila v nehlučnější místo světa: Me-
talovou senzaci jménem SlipKnoT přivítalo tehdy 40 tisíc nedo-
čkavých fanoušků, kteří vůbec poprvé dostali šanci vidět své ido-
ly na domácí scéně. Metalová sestava, které se podařilo kolem 
své tvorby vytvořit celou alternativní kulturu a kterou rozezná 
každý na světě díky surrealistickým maskám, jež nosí na kon-
certě, ukáže, co z ní na její 18leté cestě udělalo globální ikonu 
a jednu z nejpopulárnějších kapel světa. 
Vstupné 200 Kč v předprodeji do 19. 9. 2017, poté za 250 Kč.
 Sobota 7. října v 18.45 hodin

Satelitní přímý přenos z Metropolitní opery v New Yorku
NINCENZO BELINI: NORMA
Novou sezónu přímých přenosů zahájí nová inscenace Bellini-
ho belcantové tragédie Norma v titulní roli se Sondrou Radva-
novsky, a stala se jednou z nejlepších současných interpretek 
této ikonické role. Norminu kolegyni a zároveň sokyni Adalgi-
su bude zpívat Joyce DiDonato, Polliona ztvární Joseph Calleja 
a v roli Orovesa se představí Matthew Rose. Novou inscenaci re-
žíruje Sir David McVicar a Orchestr Metropolitní opery bude ří-
dit Carlo Rizzi. Nastudováno v italském originále, uváděno s an-
glickými a českými titulky.
Základní vstupné 340 Kč, zlevněné (studenti, důchodci, ZTP) 300 Kč, 
abonentní 270 Kč.

 Středa 11. října v 17.45 hodin
Fascinující příběh jedné z nejvýznamnějších osobností české kul-
tury 20. a 21. století
ČERVENÁ
Opakujeme na četná přání! Celovečerní dokumentární film Olgy 
Sommerové o světově proslulé operní pěvkyni a herečce Soně 
Červené je příběhem ženy, jejíž malé dějiny byly ovlivněny vel-
kými dějinami Evropy 20. století. Její umělecká dráha čítá sto 
operních rolí ve čtyřech tisících vystoupeních na jevištích pěti 
kontinentů. Film uvádíme u příležitosti jejích obdivuhodných 
92. narozenin. Vstupné 90 Kč.
 Sobota 14. října v 18.45 hodin

Satelitní přímý přenos z Metropolitní opery v New Yorku
WOLFGANG AMADEUS MOZART: KOUZELNÁ FLÉTNA
Emeritní hudební ředitel Metropolitní opery James Levine bude 
dirigovat Mozartovu mistrovskou operu. Rolí Paminy bude v MET 
debutovat Golda Schultz, jako Královna noci se představí Kathryn 
Lewek, pohádkového prince Tamina bude zpívat Charles Castro-
novo, ptáčníka Papagena Markus Werba, Chrámového mluvčího 
ztvární Christian Van Horn a René Pape opět vystoupí v roli Sa-
rastra. Zkrácená verze Kouzelné flétny a určená v předvánočním 

čase hlavně rodičům s dětmi, byla v roce 2006 vůbec prvním HD 
přenosem, který byl vysílán do kin po celém světě. Ve své původní 
nezkrácené podobě a na německé libreto se Kouzelná flétna bude 
v rámci Live in HD vysílat vůbec poprvé. Nastudováno v němec-
kém originále, uváděno s anglickými a českými titulky. 
Základní vstupné 340 Kč, zlevněné (studenti, důchodci, ZTP) 300 Kč, 
abonentní 270 Kč.
 Pondělí 16. října v 19.15 hodin 

Cestovatelská video show Kateřiny a Miloše Motani
ZÁHADNÁ A DRSNÁ NAMIBIE 
Pobřeží koster, diamanty a červení černoši... Kateřina a Miloš se 
vydávají opět do své milované Afriky. Po patnácti letech se vra-
cí do úchvatné a záhadné Namibie, kde začalo jejich vůbec první 
africké dobrodružství. Jedinečná fotograficko-filmová projekce 
Kateřiny a Miloše Motani napříč tajemnou Namibií. O nádher-
né červené písečné poušti, nebezpečném Pobřeží koster, afric-
kých zvířatech, prapodivných rostlinách a zajímavých afrických 
kmenech. Protkáno spoustou veselých i napínavých příběhů... 
Vstupné 100 Kč.
 Úterý 17. října v 19.30 hodin

Unikátní hudební dokument
SCORPIONS FOREVER
Padesát let historie rockové legendy Scorpions, jejich cesta na vr-
chol, těžké roky, kdy zpěvák a zakládající člen přišel o svůj uni-
kátní hlas, návrat mezi rockovou elitu, zpověď blízkého oko-
lí, včetně manželek, zákulisí legendárního koncertu v Moskvě 
a současný život rockových hvězd, které stále vyprodávají nej-
větší haly světa – to vše v unikátním hudebním dokumentu! 
Vstupné 130 Kč.
 Neděle 22. října v 16.45 hodin

Satelitní přímý přenos baletního představení z Velkého diva-
dla v Moskvě
KORZÁR
Hudba: Adolphe Adam, choreografie: Alexej Ratmanskij
Klenot repertoáru Velkého divadla, protknutý dobrodružstvím 
a vzrušením… Romantický dobrodružný příběh z exotického 
prostředí o lásce otrokyně Medory a piráta Konráda, který ji une-
se ze zajetí a zachrání na své lodi. Balet na motivy básně Lorda 
Gordona Byrona plný krásných tanečních variací, slavného pas 
de deux Korzára a Medory, ale i působivých bojových scén s pi-
ráty. 120 tanečníků na scéně. Balet uvidíme v klasickém nastu-
dování, které je velkou scénickou a kostýmní podívanou.
Vstupné 280 Kč, zlevněné 250 Kč (studenti, důchodci, ZTP), baletní 
abonentní 230 Kč.
 Neděle 29. října v 17.30 hodin 

IMPRESIONISTÉ A MUŽ, KTERÝ JE STVOŘIL 
Monet, Ceazanne, Degas, Renoir: jedni ze světově nejpopulár-
nějších umělců. Ale kdo byli opravdu? Proč a jak přesně malova-
li? Chcete-li znát odpověď na tyto otázky, tento jedinečný film 
vám zprostředkuje bezkonkurenční přístup k velké výstavě se 
zaměřením na muže, kterým je přisuzován vynález impresioni-
smu z pohledu pařížského sběratele umění Paul Durand-Ruel. 
Tato mezinárodní výstava je možná nejkomplexnějším průzku-
mem impresionistů v historii. Bylo to odvážné rozhodnutí Du-
rand-Ruela vystavovat impresionisty v New Yorku v roce 1886. 
Zaplnil mnohé velké americké galerie mistrovskými díly a také 
díky němu se zachoval impresionismus naživu v době, kdy se se-
tkal s nelibostí veřejnosti. České titulky.
Vstupné 180 Kč v předprodeji do 15. října 2017, dále za 200 Kč.

PŘIPRAVUJEME:
 Pátek 3. listopadu v 19,30 hodin

Záznam koncertu ze 7. 5. 2016 z pražské O2 arény
HANS ZIMMER V PRAZE
Světoznámý skladatel filmové hudby přijel loni v rámci evropské-
ho turné do vyprodané pražské O2 arény a ohromil publikum!
Vstupné v předprodeji do 15. října 210 Kč, poté za 240 Kč.
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Opět se přiblížil ten podzimní čas, který znamená i konec 
pro hlavní turistickou sezónu. Doufáme, že si návštěvníci, kteří 
v létě zamířili do Kladského pomezí, svou dovolenou užili. Také 
letos se zástupci destinační společnosti Branka, o.p.s. pro roz-
voj cestovního ruchu v Kladském pomezí účastnili několika akcí 
v regionu. A kde všude jste náš stánek mohli potkat? 

Poprvé jste nás i s naším stánkem mohli vidět poslední červ-
novou sobotu v Novém Městě nad Metují na zámku, kde jsme se 
prezentovali v rámci oblíbeného rodinného minifestivalu U nás 
na zámku, který tradičně přivítal prázdniny ve velkém stylu. 
Hned týden na to, první neděli v červenci, jsme pro vás ve Vše-
sportovním areálu v Havlovicích uspořádali zábavnou akci pro 
celou rodinu Den s Toulavým baťohem. Akce se konala v rámci 
jubilejního 40. ročníku fotbalového turnaje HAPO – havlovický 
pohár. V rámci akce měli návštěvníci také možnost poznat certi-
fikované regionální výrobky Kladského pomezí. Možná jste Den 
s Toulavým baťohem už navštívili někdy v předchozích letech, 
když zavítal do míst jako jsou zámek Adršpach, Muzeum papí-
rových modelů a pevnost Josefov. Pozvánka na tuto akci byla 
odvysílána 1. července i během dětského televizního programu 
Tamtam na ČT Déčko. Dále jsme zavítali na náchodské náměstí 
v soboru 15. července, které ožilo tradiční akcí Pivobraní plnou 
skvělého piva, báječné muziky a úžasné atmosféry. Ani tady jste 
náš stánek rozhodně nemohli přehlédnout. Sezónu jsme uzavře-
li na zámku v Náchodě při oblíbených Kuronských slavnostech, 
které se zde konaly v sobotu 9. září. Ty protentokrát spojily své 

Destinační společnost pro Kladské pomezí 
uzavřela pro letošek svoji turistickou sezónu

síly se Dny evropského dědictví v Novém Městě nad Metují, a tak 
se návštěvníkům nabízela možnost navštívit památky i kultur-
ní program v obou městech.

Všem návštěvníkům, provozovatelům turistických atrakcí, or-
ganizátorům akcí a mnoho dalším děkujeme za pestrou sezónu 
plnou zážitků v turistickém regionu Kladské pomezí a doufáme, 
že jich v příštím roce bude ještě více. Více informací a spoustu 
tipů na výlety najdete na www.toulavybatoh.cz, www.kladskepo-
mezi.cz nebo na našem Facebooku. 

Malé Svatoňovice, nám. K. Čapka – (červená t. z.): rozcestí Pod Kol-
čarkou, lom Kuprovka, měděný důl Bohumír, zpět lom Kuprovka, roz-
cestí Pod Kolčarkou, Malé Svatoňovice (9,5 km)

Vydejte se na podzimní výlet přes vrcholky Jestřebích hor až 
do měděného dolu Bohumír, kde objevíte samotné peklo i s něko-
lika čerty. Ačkoli výlet není příliš dlouhý, upozorňujeme předem 
na větší převýšení z důvodu přechodu hřebenu Jestřebích hor. 

Ze svatoňovického náměstí, kde si v Mariánské studánce mů-
žeme nabrat výbornou vodu na cestu, se vydáme po červené tu-
ristické značce, která chvíli kopíruje i hlavní silnici. Přesto, že 
zde doprava není příliš četná, dbejte prosím na zvýšenou opatr-
nost. V pravotočivé zatáčce nás značka vyvede již mimo silnici 
a nyní nás čeká prudší kopec až na hřeben Jestřebích hor. Jakmi-
le mineme Petrovickou kapličku, víme, že jsme již za polovinou 
největšího kopce. Ještě pár metrů stoupání a ocitáme se až na sa-
motném hřebenu Jestřebích hor na rozcestí Pod Kolčarkou. Urči-
tě víte, že Jestřebí hory jsou proslulé kromě rozhledny Žaltman 
a loupežníka Lotranda, také celou řadou vojenského opevnění, 
která skrývají husté lesy. Na rozcestí si hned můžete prohlédnout 

Kdo se bojí, nesmí do „pekla“ objekt lehkého opevnění vzor 37, který je zcela zrekonstruován 
do stavu z roku 1938 a plně vybaven. Jeho návštěvu byste si  po-
případě museli předem domluvit, neboť správci „řopíku“ tu ob-
vykle bývají jen zřídka a v letních měsících. Od rozcestí pokra-
čujeme stále po červené a tentokrát již z kopce. Sejdeme až ke 
zaplavenému lomu Kuprovka a dojdeme až na hlavní silnici, od-
kud je to jen malý kousek do našeho cíle, měděného dolu Bohu-
mír. Zpět se můžete vydat po stejné cestě, popřípadě si ji ještě 
trochu prodloužit a od rozcestí Pod Kolčarkou se projít po hře-
benu až téměř k rozcestí u Bílého kůlu a po modré sejít zpět do 
Malých Svatoňovic.

V říjnu můžete prohlídku dolu absolvovat již po předchozí 
domluvě, my však do dolu doporučujeme zavítat v období od  
21.–22. 10. nebo 28.–29. 10., kdy se při akci s názvem Jak se pek-
lo probouzí aneb jak se čerti za dětmi na zem chystají otevře 
v autentických chodbách dolu doslova peklo. Děti, které akci 
navštíví, si vyzkoušejí každodenní činnosti čertů, jejich povin-
nosti, ale ani legrácky si čertíci neodpustí. Děti si projdou čer-
tovskou školou, pak se okolo kovárny dostanou k vědmě Bertě, 
která za všech okolnostní zná všechny hříchy vašich dětí. S čer-
tíky pak společně připraví dřevo, aby bylo pod kotlem stále čím 
topit. Nakonec navštíví samotný pekelný sál, kde trůní sám Lu-
cifer. Lucifer stejně jako vědma ví všechno a hříchy patřičně od-
měňuje. Pozor, rezervace termínu nutná. Více informací o dolu 
Bohumír a další zajímavostech Kladského pomezí se dozvíte na 
www.kladskepomezi.cz.

Poděkování
 Všem zaměstnancům Městského úřadu Náchod, Technic-
kým službám Náchod, Policii ČR v Náchodě, Celní správě 
v Náchodě, Záchranné službě v Náchodě za vynikající spo-
lupráci při řešení každodenních úkolů ve městě Náchod pa-
tří velké poděkování.

Václav Zvoníček – bývalý strážník 
a operátor kamerového systému
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V sobotu 21. října 2017 v 11.00 ho-
din bude odstartován na hronovském 
náměstí jubilejní 60. ročník silniční-
ho běhu Hronov-Náchod. Na závod-
níky čeká nová trať dlouhá 10000 m  
s cílem na Denisově nábřeží, kde se 
nejlepší běžci objeví několik minut po 

půl dvanácté hodině. Tento běh je veřejným závodem a přebo-
rem okresu Náchod mužů a žen v silničním běhu. 

      Přihlášky nových závodníků a vydání startovních čísel 
elektronicky přihlášeným závodníkům proběhne od 13–18 ho-
din v pátek 20. 10. 2017 ve sportovní hale SK Náchod dříve Ru-

Silniční běh Hronov–Náchod beny (startovné 200 Kč). Dále v sobotu 21. října 2017 od 7.30 do 
9.45 hodin v náchodské radnici (startovné 300 Kč). Při prezentaci 
převezmou závodníci  startovní číslo s čipem, pamětní list, upo-
mínkový předmět. V cíli závodu obdrží každý závodník pamětní 
medaili. Všichni závodníci budou převezeni autobusy z Nácho-
da od parkoviště za LIDLEM na místo startu od 8.45 do 10.00 ho-
din. Jeden autobus pak jejich osobní svršky zase doveze do cíle 
závodu. Pořadatelé i policejní orgány mají prosbu k obyvatelům 
sídliště v Běloveské ulici, aby v době od 11.15–12.30 hodin ne-
vyjížděli svými auty na cyklostezku, po které se závod poběží.

Ve 13 hodin proběhne slavnostní vyhlášení výsledků závodu 
v obřadní síni MěÚ v Náchodě.  Ceny předají představitelé pořá-
dajících měst a zástupci pořadatele a sponzorů závodu.

Organizační výbor závodu
Hronov–Náchod

Ve dnech 23.–26. 8. 2017 se v pražské hale Královka uskuteč-
nilo již V. Mistrovství světa v mažoretkovém sportu. Náchodské 
mažoretky MONA se na něj v letošním roce nominovaly s celkem 
27 choreografiemi, které se utkaly v boji o přední příčky s týmy 
z různých koutů světa. Náchodské reprezentantky si po čtyřden-
ním soutěžním maratonu dovezly do své domoviny hned 3 ti-
tuly Mistra světa a dalších 7 nádherných medailových ocenění:
MISTRYNĚ SVĚTA – skupina kadetek POM POM
MISTRYNĚ SVĚTA – Kateřina Dostálová, sólo kadetky BATON
MISTRYNĚ SVĚTA – miniformace seniorky MIX
I. VICEMISTRYNĚ SVĚTA – skupina juniorek POM POM
I. VICEMISTRYNĚ SVĚTA – K. Dostálová + T. Kubínová, duo ka-
detky BATON
I. VICEMISTRYNĚ SVĚTA – Nina Sedláčková, sólo juniorky POM 
POM
I. VICEMISTRYNĚ SVĚTA – Aneta Vacková, sólo seniorky BATON
I. VICEMISTRYNĚ SVĚTA – miniformace seniorky BATON
I. VICEMISTRYNĚ SVĚTA – A. Černá + P. Ruferová, duo senior-
ky POM POM
II. VICEMISTRYNĚ SVĚTA – skupina kadetek BATON

Náchodské mažoretky 
na V. Mistrovství světa

Mistrovství světa udělalo pomyslnou tečku za sezónou 2017 
a mažoretky MONA se tak nyní mohou již plně soustředit na pří-
pravu na sezónu nadcházející. Pokud se i ty chceš stát součástí 
našeho týmu a zažívat krásné chvíle, neváhej a přijď se podívat 
na jeden z našich tréninků. Bližší informace na e-mailu mazo-
retky-nachod@seznam.cz. Těšíme se na Tebe.

Foto: Zdeněk Pecold, Text: Veronika Pecoldová

V Náchodě – na asfaltové RC dráze (za sokolovnou/finančním 
úřadem) proběhlo Mistrovství ČR Electric Track. Nejlepší pilo-
ti zde se svými modely soutěžili celkem ve čtyřech kategoriích. 
Tituly se udělovaly v kategoriích OPEN, STOCK, FORMULE a GT. 
Jako doplňková se jela kategorie Hobby pro začínající modelá-
ře. Součástí akce byl rovněž doprovodný program, ve kterém 
nechyběly například ani náchodské mažoretky. Mistrovství se 
uskutečnilo s podporou města Náchoda. Závody tak navštívili i 
náchodští místostarostové Miroslav Brát a Jan Čtvrtečka. „Byla 
to velmi zajímavá akce. Je úžasné sledovat, co modely a jejich pilo-
ti na dráze dokážou 
a nezastaví je ani ne-
přízeň počasí. Město 
Náchod  věnuje  sys-
tematickou podporu 
sportovním  akcím, 
zejména pak aktivi-
tám,  do  kterých  se 
zapojují děti a mlá-
dež“, zdůrazňuje 
místostarosta Čtvr-
tečka.     (foto archiv)

Mistrovství ČR Electric Track 
2017 v Náchodě V sobotu 16. září se konal závod na 100 m s překážkami v Par-

dubicích. Byl to poslední závod Českého poháru v požárním spor-
tu. V základním kole skončil Patrik Kligl (SDH Náchod–Běloves) 
na druhém místě a postoupil do semifinále a následně i do finá-
le, které vyhrál. V celkovém hodnocení Českého poháru se tak 
umístil na skvělém 3. místě. O jeho absolutním umístění v rám-
ci seriálu Východočeských stovek se dozvíme koncem měsíce 
září. Držíme mu palce!        Richard Švanda, kronikář SDH Běloves

Úžasný úspěch Patrika Kligla
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Dne 26. srpna 2017 v zasedací místnos-
ti bývalého obecního úřadu Jizbice staros-
ta SDH Jizbice a autor v jedné osobě – Petr 
Břenda představil veřejnosti svou již dru-
hou knihu. Ve 14 hodin místního času za 
účasti hostů: starosty krajského sdružení 
hasičů ČMS Jiřího Orsáka, starosty okres-
ního sdružení ČMS Ivana Krause, radního 
města Náchoda a člena Kulturní a spor-
tovní nadace Marka Dvorského, zástupce 
společnosti Atas Elektromotory Náchod 
a.s. pana Čepelky a dalších, zahájil autor 
křest publikace. 

Petr Břenda připomněl všem myšlen-
ku tvorby publikace. První již v roce 2014, 
kdy se připravovaly oslavy 600 let obce Jiz-
bice. V ten moment vznikla myšlenka na-
psat knihu o všech obcích v náchodském 
panství v té době. Tvorba publikace byla 
velmi náročná, jednalo se o prostudování 
spousty materiálů. Během této publikace, 
bylo nashromážděno spoustu materiálu, 
ale do publikace se nemohlo dát vše. Jeli-
kož by publikace nabobtnala a pro čtenáře 
by byla drahá. Tak bylo přikročeno ke kro-
ku vydat ještě další publikaci do budoucna 
a to zaměření na fotografi e. Tato publika-
ce bude vydána v budoucnu.

Tímto bych chtěl poděkovat Marku 
Dvorského za nafocení nových fotografi í, 

panu Špačkovi z Lipí za dodání materiálu 
o Lipí, rodině Špačkovy z Jizbice za spous-
ty fotek a přípravu celé akce, p. Hornycho-
vi za materiály z Babí a všem ostatním, 
a že jich nebylo málo! Samozřejmě podě-
kováni patří sponzorům, bez kterých by 
tato publikace zůstala pouze doma na pa-
píře. Konkrétně společnosti Atas Elektro-
motory Náchod a.s., Danton – stavebniny, 
Město Náchod, Kulturní a sportovní nada-
ce města Náchoda, poslanci PS PČR a sta-
rostovi Janu Birke, fi rmě Sonte, Pokrývač-
ství Silvan, Bresoft, Pohostinství U Vlčků 
– Pavlišov, tiskárně VH Print – panu Hláv-
kovi a dalším. Moc všem děkuji. 

Kmotrem publikace se stal za SH ČMS 
br. Jiří Orsák a za město Náchod, mís-
to starosty Jan Birke se stal radní Ma-
rek Dvorský. Autor Petr Břenda předsta-
vil knihu a dal prostor oběma kmotrům. 
Autor děkuje oběma řečníkům za výteč-
nou řeč a slov, která zazněla si velice váží. 

V rámci celého křtu byla výstava do-
bových fotografi í. Doporučená prodejní 
cena je 250 Kč. A lze si ji zakoupit v In-
formačním centru Náchod, Knihkupectví 
Horová, Hostinec U Vlčků, Hostinec U Lel-
ků nebo objednat na 728 386 131, info@
jizbiceunachoda.cz

Petr Břenda – Starosta SDH Jizbice

Křest publikace 
„Pohled do minulosti náchodského panství“

ČTVRTEK   5/10 

16.00  Jiráskovo gymnázium - aula / Řezníčkova 451

ŽIVOT NA PRANÝŘI – 
BESEDA NEJEN PRO STUDENTY 
kontakt / Lucie Pacovská / lucie.pacovska@pdz.cz / +420 778 526 210

PÁTEK   6/10 

20.00—23.00  ZUŠ Náchod / Tyršova 247

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ: JINÝ, NEŽ KDO?!
kontakt / Hana Hejzlarová / hana.hejzlarova@pdz.cz / +420 773 738 784 

Týdny pro duševní zdraví se konají pod záštitou náměstkyně
primátora města Hradec Králové Ing. Anny Maclové.

Projekt Týdny pro duševní zdraví finančně podpořili
Královéhradecký kraj, Magistrát města Hradec Králové, 
Tepelné hospodářství Hradec Králové

TÝDNY 
PRO 
DUŠEVNÍ 
ZDRAVÍ 
Východní Čechy 2017
Náchod

Každý...

máme hlavu... na něco jiného.

PÉČE 
O DUŠEVNÍ 
ZDRAVÍ
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Říjen v Klubu SUN Náchod – MC Hopsáček
Definitivně jsme se rozloučili s létem, děti si opět zvykly na 

pravidelný školní režim a u nás v Klubu SUN již běží všechny pra-
videlné dopolední i odpolední aktivity na plné obrátky.

Těší nás zájem o dopolední ranní posilovací cvičení – v přípa-
dě zájmu si nezapomeňte na danou hodinu nahlásit účast.

Na Hopsáčkovské hraní je možné přijít každý den bez ohláše-
ní a užít si dopoledne ve společnosti ostatních maminek a dětí 
podobného věku. Otevřeno je každý den od 9 hodin.

Doporučujeme přijít vyzkoušet dopolední cvičení Pilates  
– předcvičuje p. Vojtíšková – děti vám po dobu cvičení pohlídá-
me v herničce.

Odpolední kroužky pro předškoláky (Základy sebeobrany, Va-
ření, Tanečky, Kytara, Hopsánek) můžete navštívit během celé-
ho školního roku. Nebojte se přijít podívat se a vyzkoušet, jak 
to u nás chodí.

Podvečer je opět věnován cvičení, doporučujeme především 
Aerobik, posilovací pásy nebo skákací boty, při tomto cvičení je 
možné využít hlídání dětí. Kdo hlídání nepotřebuje, může vyu-
žít široké nabídky od pondělí do pátku (Fit cvičení, Jóga, Pilates, 
Skakací boty, Kalanetika, Q ikung). Na všech aktivitách je mož-
né platit jednorázově, nebo vyžít zvýhodněného vstupného ve 
výši 10 lekcí na osobu.

Veškeré podrobnější informace najdete na webových strán-
kách nebo na facebooku. Nebojte se zavolat nebo si napsat na 
email o bližší informace.

Kontaktní údaje jsou tel.: 608 970 406 nebo 604 610 581, 
email: hopsacek@seznam.cz.

V říjnu se mimo jiné můžete těšit:

  6. 10. – 16.00 Veřejná herna pro děti s rodiči bez rozdílu věku
  6. 10. – 17.00 Společné čtení nejen pro děti – relax při knížce
  13. 10. – 18.00 Cvičení Qikung
  14.–15. 10. Kreslení s využitím pravé hemisféry (lektorka  

p. Jaroslava Vopálková)
  19. 10. – 18.00 – Beseda s Petrou Dočkalovou – „Využití zpro-

středkovaného učení v praxi – matematika, představivost, mo-
torika

  26. 10. Prázdninový výlet pro děti od 6 let s dozorem a pro ro-
diče s dětmi bez rozdílu věku, tentokrát se pojedeme podívat na 
zámek do Pardubic, kde zároveň probíhá interaktivní výstava 
„Hry a klamy“ – šest desítek exponátů zapůjčených z liberecké-
ho centra IQLANDIA. Prosíme o předběžnou rezervaci co nejdří-
ve, v případě dostatečného zájmu pojedeme soukromým autobu-
sem. (Rezervace do 16. 10. za zvýhodněnou cenu).

www.hopsacek.cz
MC Hopsáček

Páteční podvečer. Prázdná louka. Skály. Chladno. Pomalu na-
stupující západ slunce, s nímž se na trávě spolu s prvními kap-
kami rosy objevují hloučky posluchačů... „Když i skály naslou-
chají...“, tak znělo hlavní motto onoho večera 8. září. A skutečně, 
skály naslouchaly, ani nedutaly. Havraním městem v Adršpaš-
ských skalách se totiž rozezněly tóny Police Symphony Orches-
tra a hlasy Kühnova smíšeného sboru s dalšími sólisty – to vše 
za doprovodu přednesu herce Jana Sklenáře. Znovu se ukázalo, 
že PSO dělá věci po svém. Srdcem. S poselstvím. Svědky benefi-
ce se letos staly přes 3 tisíce lidí, kteří svými příspěvky znovu 
pomohli dobré věci. Celý výtěžek z dobrovolného vstupného činí 
166 101 Kč a poputuje Nadačnímu fondu Hospital Broumov, kon-
krétně na koupi rehabilitačního přístroje motodlaha. Za všech-
ny příspěvky upřímně děkujeme!

Nová sezóna začala a my chystáme další koncerty, protože 
PSO přece nikdy nespí! Díky Vašim finančním příspěvkům jsme 
se konečně postavili na vlastní nohy a rádi vám vše předvede-
me. „První koncert s novými nástroji“ bude pro vás i pro nás os-
lavou a ukázkou výsledků loňské kampaně na portálu hithit.cz. 
Uskuteční se 21. října v Náchodě v hale na Hamrech, ul. Pražská 
696 od 19 hodin. Vystoupíme za doprovodu sboru Canto ze ZUŠ 
Náchod a k tomu všemu zazpívá i Ondřej Ruml. 

Chceme vám dopřát prvotřídní péči, a tak si vstupenky s mís-
tenkou, řadu a sedadlo můžete vybrat, rezervovat i zakoupit buď 
v informačních centrech nebo na webu www.kupvstupenku.cz, 
kde koncert najdete pod názvem „PSO s novými nástroji”. Vstu-
penka na ta nejlepší místa stojí 360 Kč, a pokud s námi raději 
z povzdálí tančíte, postačí Vám 200 Kč. Pro aktuální informace 
sledujte náš facebook, web a instagram. Doporučujeme také náš 
YouTube kanál, který má čerstvě přes milion zhlédnutí – najde-
te zde většinu skladeb v koncertním podání.

Těšíme se na vás a hudbě zdar! Vaše PSO
foto: Martin Kábrt

Police Symphony Orchestra 
ze skal do sportovní haly

Nezapomeňte se včas přihlásit:
  3. 11. –Prodej věcí na dětské burze
  10. 11. – Vánoční focení s Martinem Hurdálkem
  24. 11. – Účast na Vánočních trzích v jídelně Rubena
  1. 12. – Mikulášská besídka – skupiny Dopoledne, odpoledne 

s pohádkou a podvečerní individuální nadílka

Nezapomeňte, že o víkendech, prázdninách a svátcích je mož-
né využít prostory centra pro vaše soukromé aktivity – např. 
oslava dětských narozenin, sportovní aktivity, besedy, školení 
apod.

Děkujeme všem za reakce a nápady, přitvítáme nové aktiv-
ní tváře, které by se chtěly angažovat v chodu centra nebo tře-
ba jen provozovat novou aktivitu a obohatit tak nabídku Klubu. 
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Fotbal

Volejbal 

1. kuželkářská liga žen: (hrací den – sobota)
 14. 10. 2017 11.00 SKK Primátor Náchod – TJ Valašské Meziříčí
 28. 10. 2017 11.00 SKK Primátor Náchod – TJ Sokol Duchcov
2. kuželkářská liga mužů: (hrací den – sobota)
 21. 10. 2017 15.00 TJ Červený Kostelec – SKK Rokycany B 
 4. 11. 2017 15.00  TJ Červený Kostelec – START Rychnov n.Kn.
3. kuželkářská liga mužů: (hrací den – sobota)
 14. 10. 2017 15.00 SKK Primátor Náchod A – TJ Sokol Tehovec
 28. 10. 2017 15.00 SKK Primátor Náchod A – TJ Sokol Kolín
1. kuželkářská liga dorostu: (hrací den – neděle)
 8. 10. 2017 10.00 SKK Primátor Náchod A – START Rychnov n.Kn.
 8. 10. 2017 10.00 SKK Primátor Náchod B – SKK Vrchlabí
 22. 10. 2017 10.00 SKK Primátor Náchod A – KK Zábřeh
 22. 10. 2017 10.00 SKK Primátor Náchod B – KK Vysoké Mýto
Východočeský přebor: (hrací den – pátek)
 13. 10. 2017 17.00 SKK Primátor Náchod B – KK Hradec Králové A
 27. 10. 2017 17.00 SKK Primátor Náchod B – KK Vysoké Mýto B
Východočeská soutěž: (hrací den – pátek)
 13. 10. 2017 19.30 SKK Primátor Náchod C – TJ Zálabák Smiřice C
 27. 10. 2017 19.30 SKK Primátor Náchod C – KK Hradec Králové D
Český pohár dorostu
 29. 10. 2017 9.00 Celostátní turnaj dorostenců a dorostenek (celý den)

PROGRAM NA KUŽELNĚ SKK PRIMÁTOR NÁCHOD – říjen 2017

PŘIHLÁŠKY DO TURNAJE NEREGISTROVANÝCH V KUŽELKÁCH
SKK Primátor Náchod vyhlašuje již 45. ročník tradičního turnaje neregistrovaných 
kuželkářů a kuželkářek, který nese název největšího sponzora turnaje „O pohár ře-
ditele pivovaru Primátor Náchod, a.s.“ Turnaj bude zahájen opět začátkem listopadu 
2017 a vyvrcholí koncem ledna 2018. Veškeré informace naleznete na webových strán-
kách našeho klubu www.kuzelky.nachod.net. Přihlášky podávejte buď mailem na adre-
su: fana22@seznam.cz, nebo telefonicky na číslo 602 490 088. Nebo se zastavte v odpo-
ledních hodinách přímo na naší kuželně. Termín uzávěrky přihlášek je 15. října 2017. 
Po velkém úspěchu loňského ročníku věříme, že stejně úspěšně začneme i letošní roč-
ník tohoto největšího sportovního turnaje v našem regionu. Těšíme se na vaší účast.

Ve dnech 2.–3. září 2017 se mladí há-
zenkáři TJ Náchod zúčastnili tradičního 
mezinárodního turnaje v polské Świdnici. 
Účast našich družstev na tomto meziná-
rodním turnaji je pokračováním spoluprá-
ce, kterou oddíl házené navázal s partner-
ským oddílem SKPR Świdnica v průběhu 
mikroprojektu „Handball Euroregionu Gla-
censis“.

V letošním roce se turnaje zúčastnilo 
družstvo mladších žák. Družstvo mlad-
ších žáků se ve své věkové kategorii ne-

FESTIVAL PIŁKI RĘCZNEJ – ŚWIDNICA CUP 2017
ztratilo a obsadilo konečné 10. místo z 12 
účastníků. Toto umístění je úspěchem to-
hoto kolektivu, kde řada hráčů přestoupi-
la z kategorie minižáků a pro tyto hráče 
to byla první utkání mezinárodní házené 
s věkově staršími hráči. V každém zápa-
se naši hráči hráli odpovědně a bojovali  
o co nejlepší výsledek.

Sestava družstva: M. Holub, M. Čej-
chan, M. Káňa, L.Cohla, P. Skořepa,  
V. Kliment, A. Kroupa, T. Vostřes, Trenér: 
P. Šmejkal a vedoucí družstva R. Holub 

Plavec Delfínu Náchod na 400 m 
polohově v letošním českém maximu

Mistrovství světa v plavání se odehrálo 
v maďarské metropoli v nové impozantní 
Duna aréně. V počtu medailí dominovaly 
USA před Čínou a Ruskem. Česká výpra-
va v bazénovém plavání se dočkala dvou 
finále – 7. místa Baumrtové a 8. pozice 
Micky.

Na obou polohových tratích se předsta-
vil také plavec Delfínu Náchod, olympi-
onik Pavel Janeček. Tomu se i přes zdra-
votní potíže z jara a tréninkové manko 
podařilo zaplavat své a tím i české ma-
ximum na dlouhé polohovce letos – čas 
4:22,11 odpovídá jeho loňskému času 

Janeček na MS v Budapešti dvacátý pátý
v Riu. Janeček tak zaznamenal 25. pozici 
na světě. Škoda jeho prsového úseku, kde 
stále na soupeře ztrácí, ale i tak byl jeho 
italský trenér ve VSC Praha Paulo Bossi-
ni spokojen.

Na poloviční distanci pak dohmátl jako 
31. v čase 2:03,87, reprezentujícím jeho 
druhý nejlepší čas letos. 

Kvůli studijním povinnostem na Uni-
verzitě Karlově Janeček odřekl svoji srp-
novou účast na světové univerziádě v Tai-
pei.        (pj)

Program FK Náchod na říjen 2017
 Sobota 14. 10. FK Náchod – Vysoká nad 

Labem – KP mužů – 16 hod.
 Neděle 15. 10. FK Náchod „B“ 

– Nový HK – I. A tř. – 16 hod. 
 Neděle 15. 10. FK Náchod U19+17 

– Sparta „B“ – I. česká liga – 10 a 12 hod.
 Sobota 28. 10. FK Náchod – Rychnov 

nad Kněžnou – KP mužů – 14.30 hod.
Neděle 29.10. FK Náchod „B“ – Broumov 
– I. třída – 14.30 hod.

 Neděle 29. 10. FK Náchod U19+17 
– Admira – I. česká liga – 10 a 12 hod. 
Občerstvení zajištěno. Utkání se konají na 
stadionu v Bělovsi. 

Sobota 14. října 2017
HC TJ Náchod
TJ Sokol Úvaly
od 11.00 2. liga ml. dorostenci

 TJ Sokol Úvaly
od 13.00 2. liga st. dorostenci

 HC Zlín
od 16.00 1. liga muži (Muži „A“)

 TJ Sokol Úvaly
od 18.00 2. liga muži (Muži „B“)
Neděle 15. října 2017
od 9.00 krajský přebor přípravky (turnaj)
Sobota 21. října 2017
od 9.00 krajský přebor minižactva (turnaj)
HC TJ Náchod

 Soupeř z Extraligy
od 16.00 Český pohár mužů (3. kolo)

Oddíl dálkového a zimního plavání Ná-
chod pořádá dne 16. 12. 2017 na rybní-
ku Podborný v Náchodě 47. ročník zim-
ních plaveckých závodu O pohár starosty 
města Náchoda, započítávaný do Českého 
poháru v zimním plavání, a 19. memori-
ál Jirky Řebíčka. Zahájení v 11.30 hodin 
za účasti Českých i zahraničních zimních 
plavců z Polska, Argentiny, Anglie, Ruska, 
Slovenska, Německa, Bulharska a dalších. 
Plavou se tratě na 100 m, 250 m, 500 m, 
750 m, srdečně zvou Náchodští zimní 
plavci Metujští tygři. 

Dále si dovolujeme pozvat širokou ná-
chodskou veřejnost na břehy řeky Metuje 
dne 31. 12. 2017 od 13 hodin k internátu 
Obchodní akademie na Denisově nábře-
ží na silvestrovský křest otužilců nováč-
ků, pod názvem Česko-Polské morzování 
v maskách. Každý nově pokřtěný otužilec 
dostane panáčka slivovice, obdrží křestní 
list a okusí chlad řeky Metuje. Křtít bude 
sám papež. Vstupné dobrovolné tekuté, 
kudy teče, tudy léčí. Přijďte s námi strá-
vit poslední hodiny roku 2017 a případně 
se poprvé smočit. Zvou otužilci z Nácho-
da Metujští tygři.

Otužilci zvou na Metuji

* * *
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Státní zámek Náchod
V měsíci říjnu nabídne náchodský zámek návštěvníkům o víken-
dech (10–15 hodin) prohlídky Reprezentačních pokojů Piccolo-
miniů, Salonů II. zámeckého patra a vyhlídkové věže, terasy 
a středověkého sklepení, v ostatních dnech prohlídky možné 
pro objednané skupiny deseti a více osob. 

KULTURNÍ A DALŠÍ AKCE: 
 1. 10. – Prohlídka zámecké kaple v 13 hodin – prohlídka zá-

mecké barokní kaple včetně sakristie a kruchty. Vstupné 40 Kč.
 28. 10. – Večerní prohlídky s „Černou paní“ 

Přijďte si i vy s námi vychutnat tu jedinečnou atmosféru zámec-
kých komnat po setmění. Svým honosným sídlem vás provede 
sám kníže Ottavio Piccolomini, který vás seznámí i se svojí man-
želkou Marií Benignou, známou jako „Černá paní“. Na závěr za-
zní ukázka z renesanční a barokní hudby v podání žáků ZUŠ Po-
lice nad Metují. Vstupné: 130 Kč/plné, 90 Kč/snížené, 350 Kč/rodinné.
Začátek prohlídek v 17.30, 18.30 a v případě zájmu i v 19.30 hodin
Nutná rezervace na tel. 491 426 201, 773 771 818 
nebo e-mailu: nachod.objednavky@npu.cz.

Těšíme se na Vaši návštěvu! Správa zámku

Móda za časů protektorátu
Ve výstavní síni (roh Zámecké a Tyršovy ulice) bude otevřena 
nová výstava, která nás zavede o několik desetiletí zpět a po-
kusí se nám přiblížit, co se nosilo a jaké oděvy byly moderní 
v nelehké protektorátní době. V loňském roce proběhla v Regio-
nálním muzeu v Náchodě sbírka oděvů právě z 30. a 40. let mi-
nulého století. Díky přízni dárců se podařilo nashromáždit velké 
množství zajímavého dámského i pánského oblečení, bot a dal-
ších doplňků z tohoto období, které – a nejenom ty – si zde bu-
dou moci návštěvníci prohlédnout. K vidění bude např. luxusní 
persiánový kožich, kožešinové límce s hlavičkami lišek a další 
dámské a pánské šaty. Protektorát byl však především obdobím 
nedostatku, což platí i pro odvětví textilu. Nebude proto chybět 
ani doma šité či přešívané oblečení, boty z náhražkových mate-
riálů a mnoho dalšího. Vernisáž proběhne ve čtvrtek 9. listopa-
du 2017 od 16 hodin a samotná výstava potrvá do konce dubna 
příštího roku. Otevřeno denně mimo pondělí 9–12, 13–17 hod.

Stálá expozice muzea Dějiny Náchoda a Náchodska 
Stálá expozice Regionálního muzea v Náchodě na Masarykově 
náměstí čp. 18 mapuje dějiny náchodského regionu od nejstar-
ších doložitelných projevů života pravěkých lidí až po součas-
nost. Otevřeno denně mimo pondělí 9–12, 13–17 hodin. Orga-
nizované výpravy lze objednat na tel. čísle 491 433 722 nebo 
na e-mailu expozice@muzeumnachod.cz. 

Kabinet kuriozit
Do budovy stálé expozice Regionálního muzea v Náchodě na Ma-
sarykově náměstí čp. 18 zveme rovněž zájemce k návštěvě vý-
stavy Kabinet kuriozit. Kabinety kuriozit začaly vznikat během 
15. století jako prestižní světská zábava odrážející současně 
vzdělání, zájmy i společenské postavení svých majitelů a tvůr-
ců. Svými sběratelskými aktivitami si je vytvářeli především 
panovníci a šlechta, a to nejen v období renesance, ale i baro-
ka a mnohé z nich se dochovaly až do současnosti. Pozoruhod-
né jsou především tím, že způsobem prezentace představují té-
měř protiklad k odborné správě muzejních sbírek, avšak zároveň 
svým pojetím, svébytnou estetikou, zájmem o výjimečné před-
měty i nezvyklým způsobem prezentace v sobě ukrývají cosi 
podmanivého a zvláštního. Cílem naší výstavy je současným ná-
vštěvníkům takovéto sběratelské kabinety přiblížit a zároveň je 
pobavit i přimět k hlubšímu zamyšlení. Výstava je prodloužena 
do 31. října 2017. Otevřeno denně mimo pondělí 9–12, 13–17 hod.

Pevnost Dobrošov zve na prohlídku!
Rozestavěná dělostřelecká tvrz, součást čs. pohraničního opev-
nění z let 1935–1938 s prohlídkou rozsáhlého podzemí. Součás-
tí je i výstava Čs. armáda 1. republiky v miniatuře (autor L. Šuš-
lík) umístěná ve výstavní síni provozního areálu před pevností. 
Z důvodu rozsáhlé rekonstrukce však upozorňujeme návštěv-
níky, že provoz je částečně omezen. V říjnu je ve všední dny 
(pondělí až pátek) otevřeno pouze na objednávku, neboť obsluha 
bude na pevnosti nepravidelně vždy mezi 9–14 hod, o sobotách 
a nedělích proběhnou prohlídky v 10.00, 11.30, 13.00, poslední 
v 14.30 hodin. Minimální počet účastníků pro komentovanou 
prohlídku je 5 osob, max. počet 55 osob. ZMĚNA VYHRAZENA! 
Aktuální informace sledujte prosím na www.pevnost-dobrosov.
kvalitne.cz, kde jsou průběžně doplňovány. Návštěvu pevnos-
ti lze objednat na tel. čísle 724 120 498, popř. na 491 426 047, 
491 423 248 nebo na adrese: Regionální muzeum, Masaryko-
vo nám. 1, 547 01 Náchod, či elektronicky: pevnost.dobrosov@
seznam.cz.

v říjnu 2017 v Regionálním muzeu Náchod

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 
pondělí od 9 do 17 hodin.

 Ruské malířství 19. a počátku 20. století 
Dlouhodobá instalace děl reprezentativních zástupců rus-
ké malby ze sbírky GVUN doplněná zápůjčkami z Národní 
galerie v Praze, Galerie moderního umění v Hradci Králo-
vé, Moravské galerie v Brně a Magistrátu města Pardubi-
ce. (do 12. 11.) 
K výstavě je pro rodiče s dětmi připraven samoobslužný 
program Na jedné lodi, který nabízí dobrodružné cestová-
ní s lodním deníkem po jednotlivých výtvarně-vzdělávacích 
zastávkách. Tento program lze objednat i pro mateřské, zá-
kladní a střední školy. Přihlášení je možné e-mailem (info@
gvun.cz) nebo telefonicky (491 427 321 a 606 647 216). 
Cena je 10 Kč za žáka, pedagogický doprovod zdarma.

 Krásné a bezstarostné žití… 
I depozitáře mají své 13. komnaty
Výstava obrazů, kreseb, grafiky a plastiky ze sbírky GVUN 
bude sestavena se zřetelem ke skutečnosti, že výtvarné 
umění plnilo a plní nejrůznější propagandistické požadavky. 
(16. 9. – 12. 11.)

 Alžběta Prouzová 
– Vjemy, rysy, obrysy. Výstava z cyklu Umělci do 40 let.
Mladá výtvarnice představí její textilní modrotisky, kte-
ré chce novým způsobem využít v interiérovém designu či 
v prostorových instalacích. (21. 9. – 12. 11.)

 Sobotní výtvarná dílna
Výtvarná dílna pro rodiče s dětmi se uskuteční 7. října v pro-
storách galerie od 14 do 16 hodin.
Přihlášky prosíme týden předem na email info@gvun.cz, 
nebo na tel. 491 427 321. Je třeba uvést počet dětí a jejich 
věk. Doporučujeme pracovní oděv. Dílna je určena pro rodi-
če s dětmi od 5 let. Mladší sourozenci jsou také vítáni, po-
dle svých schopností se mohou dílny účastnit. Na setkání 
se těší Tereza Burdová a Veronika Mesnerová. Realizováno 
v rámci projektu S kufříkem do galerie za podpory Minister-
stva kultury ČR. Více informací na www.gvun.cz nebo face-
book.com/galerienachod
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Stomatologická pohotovost
je v sobotu, v neděli a ve svátek 
vždy od 8.00 do 12.00 hodin.

Stomatologická pohotovost

září
PROGRAM

www.decko–nachod.cz

v obchodním domě Kaufland 
denně 8–20 hodin.

Lékárenská 
pohotovostní služ ba 

Říjen 2017 
Podpora žáků s potřebou podpůrných opatření v praxi základních škol
4. říjen 2017, 9.00–16.00 hodin / lektor. Bc. Mgr. Miroslav Jiřička

 Kouzelné tvoření ze dřeva
5. říjen 2017, 9.00–13.00 hodin / lektor. Mgr. Jan Helis

 Divadelní dílna aneb Jak dělat divadlo s mladšími dětmi 
6. říjen 2017, 9.00–16.00 hodin / lektorka. MgA. Lucie Prouzová

 Výuka vedoucí k lepší a aktivnější komunikaci v angličtině 
12. říjen 2017, 9.00–14.00 hodin / lektorka. Mgr. Michaela Čaňková

 Matematické aktivity pro 1. stupeň ZŠ
16. říjen 2017, 12.30–16.30 hodin / lektorka. Mgr. Jitka Grohmannová

 MA-KO-VICE aneb Manipulace, konstrukce a více práce pro ruce
17. říjen 2017, 9.00–16.00 hodin / lektorka. Mgr. Šárka Gabrielová

 Objektivní hodnocení jako prvek pozitivní motivace
20. říjen 2017, 9.00–16.00 hodin / lektorka. Mgr. Dana Svobodová

 Inkluze v práci učitele střední školy
30. říjen 2017, 9.00–16.00 hodin / lektorka. PaedDr. Olga Talášková 

 Řeč povzbuzení
31. říjen 2017, 9.00–16.00 hodin / lektorka. Mgr. Jana Bartoňová

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 

 7. 10. a 8.10. Precident s.r.o. – MUDr. Jan Petřík Kamenice 113 (Pasáž Magnum)
  Náchod  tel.: 724 086 199
 14. 10. a 15. 10.  MUDr. Lucie Škodová Třísková Denisovo nábřeží 665
  Náchod  tel.: 491 421 920
21. 10 a 22. 10.  MUDr. Jarmila Podškubková Větrník 720
  Červený Kostelec  tel.: 491 462 331
 28. 10. a 29. 10. MUDr. Radmila Sedláčková MSc Kostelecká 1204
  Náchod  tel.: 491 426 926

 7. 10.  Chytrá princezna
 14. 10. Čertimlýn
 21. 10. Čertimlýn
 28. 10. Chytrá princezna
 4. 11.  Chytrá princezna

AKCE PRO VEŘEJNOST
 pátek 6. října 

– KERAMIKA NA ZKOUŠKU 
tvořivá dílna pro veřejnost, od 16 do 18 
hodin, přijďte si zkusit práci s hlínou při 
tematickém tvoření nebo točení na hrn-
čířském kruhu, vhodné pro děti (mladší 6 
let v doprovodu dospělého) i pro dospělé, 
s sebou pracovní oděv, přezůvky, vstupné 
40 Kč za osobu, (výpal výrobku je v ceně), 
informace Bc. T. Išová, tel. 774 223 296.

 14.–15. října – RYTÍŘSKÝ VÍKEND 
pro děti ve věku od 6 do 12 let, hry, hrátky 
a soutěže, noční hra, pro zájemce výuka 
angličtiny, s sebou spacák, věci na ven 
a dovnitř, hygienické potřeby, přezůvky, 
vybavený penál, kartičku pojištěnce, při-
hlášky do 10. 10., cena 300 Kč, informace 
PhDr. Jaroslava Nývltová, jajka@deckona-
chod.cz, tel. 775 223 291.

 19.–21. října 
– KURZ DÍLČÍHO PEDAGOGA
první část 40hodinového školení pro vol-
nočasové pedagogy – vedoucí krouž-
ků, skupin a oddílů, základy pedagogiky 
a psychologie, pedagogický proces vzhle-
dem k cílové skupině, cena 1 400 Kč, ak-
reditace NIDV, informace PhDr. Jaro-
slava Nývltová, jajka@deckonachod.cz,  
tel. 775 223 291. 

 čtvrtek 26. října – FIMO PRO HOLKY 
podzimní modelování z hmoty FIMO, 
tvorba miniaturek, náušnic a přívěsků, 
vhodné pro zájemce od 7 let, od 9 do 13 
hodin, s sebou přezůvky, pracovní oděv, 
svačinu, pití, cena 70 Kč (pomůcky a ma-
teriál v ceně), přihlášky do 23. 10., infor-
mace Bc. Tereza Išová, tel. 774 223 296.

 neděle 29. října 
HALLOWEEN aneb ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE
program v areálu Déčka, strašidelné ak-
tivity pro rodiče s dětmi od 3 do 10 let, 
s sebou baterku a teplé oblečení, vstupné 
20 Kč/děti, 40 Kč/dospělí, start programu 
u dolní brány v 15.30–16 hodin, informace 
Bc. Tereza Išová, tel. 774 223 296.

AKCE INFORMAČNÍHO CENTRA 
PRO MLÁDEŽ

 pondělí 2. října – DESKOVÉ HRY
přijďte si zahrát vaše oblíbené hry, des-

kovky, karetní hry, hry pro malé i velké 
a mnoho dalších, v klubu ICM, vstup zdar-
ma, informace Mgr. Helena Koutská, hele.
martin@centrum.cz, tel. 777 169 009.

 úterý 10. října 
ŽIVOTOPIS ONLINE – EUROPASS
přijďte si k nám do klubu ICM vytvořit ži-
votopis, od 16 do 18 hodin, vstup zdar-
ma, informace Mgr. Kateřina Plná, katka.
plna@deckonachod.cz, 777169009

 čtvrtek 19. října
JEDEN SVĚT – KOLA VERSUS AUTA
promítání z produkce Jednoho světa, jak 
se městská cyklistika stala pro řadu lidí 
nejlepším způsobem dopravy ve měs-
tě, v klubu ICM, od 17 hodin, informace 
Mgr. Helena Koutská, hele.martin@cent-
rum.cz, tel. 777 169 009.

 středa 25. října – TVOŘENÍ S ANIČKOU
kreativní odpoledne pro mládež, v klubu 
ICM, od 16 do 18 hodin, vstup zdarma, in-
formace Mgr. Kateřina Plná, katka.plna@
deckonachod.cz.
Na akce Déčka je třeba se hlásit přes regist-
rační systém na www.decko-nachod.cz, kde 
také najdete další informace. Členům Déčka 
bude na jednotlivé akce poskytnuta sleva.

 

VEŘEJNÉ   BRUSLENÍ 
ŘÍJEN 2017 

 Neděle 1. 10. 2017 

od 14.00 hod. do 16.00 hod. 

 Sobota 7. 10. 2017 

od 14.00 hod. do 16.00 hod. 

 Neděle 8. 10. 2017 

od 14.00 hod. do 16.00 hod. 

 Sobota 14 .10 .2017 

od 14.00 hod. do 16.00 hod. 

 Neděle 15. 10. 2017 

od 14.00 hod. do 16.00 hod. 

 Sobota 28. 10. 2017 

od 14.00 hod. do 16.00 hod. 

 Neděle 29. 10. 2017 

od 14.00 hod. do 16.00 hod. 

 

 

 

 

www.zimni-stadion-nachod.cz                               Tel: 491 426 021                             zimni.stadion@mestonachod.cz                        
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Církve v Náchodě
Náboženská obec Církve československé husitské
Husův sbor, Raisova 806, 547 01 Náchod, farář ThDr. Stanislav 
Švarc ThD. Kontakt mobil. 776 736 885, pevná linka (pouze 
v úřední hodiny) 491 426 223, e–mail. stanislav.svarc@volny.cz. 
Úřední hodiny. středa 15–17 hod. Kolumbárium otevřeno denně 
9–17 hodin. Bohoslužby neděle 8.15 hod., v zimním období se bo-
hoslužby konají ve Farského síni, vchod Raisova ul. 
Římskokatolická farnost
Děkanství Náchod, Masarykovo náměstí 75, 547 01 Náchod. 
Kontakty. kancelář 491 428 355, děkan P. Mgr. Zdeněk Kubeš 
737 383 752, farní vikář P. Mgr. Jiří Jakoubek 720 206 260, vý-
pomocný duchovní P. Václav Hejčl 776 283 073, www.nachod.
farnost.cz, e-mail. farnost.nachod@tiscali.cz. Úřední hodiny. pon-
dělí a čtvrtek 9.00–11.00 a 15.00–17.00, úterý, středa a pátek  
9.00–11.00, v jinou dobu po předchozí domluvě. 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 plat-
ností, neděle 7.30, 9.00 a 18.00. Mše svaté pro děti a mládež jsou 
slouženy v kostele sv. Michaela v neděli v 10.15. Posvícení osla-
ví v Jizbici v neděli 1. 10. v 12.00 a v pondělí 2. 10. v 18.00. V ne-
děli 8. 10. oslavíme posvícení farního kostela sv. Vavřince, dále 
v kapli na Pavlišově v 15.00 a ve Vysokově v 15.00. V kapli ve Vy-
sokově bude sloužena mše svatá i v pondělí 9. 10. v 18.00. Posví-
censká mše svatá pro farníky z Bražce bude sloužena v neděli 
8. 10. v 7.30 v kostele sv. Vavřince. V Dobrošově a na Kramolně 
posvícení oslavíme v neděli 15. 10. v 15.00 a následně v pondě-
lí 16. 10. v 18.00. Současně v neděli 15. 10. v kostele sv. Vavřin-
ce při mši svaté v 7.30 oslaví posvícení farníci z Dolní Radecho-
vé. Výročí posvěcení kostela sv. Jana Křtitele oslavíme v neděli 
29. 10. v 10.30. Farníci z Babí oslaví posvícení tutéž neděli 29. 10. 
v kostele sv. Vavřince. Modlitební setkání v kostele sv. Michae-
la probíhá každý druhý čtvrtek od 19.00. P. Zdeněk Kubeš, děkan
Českobratrská církev evangelická
Purkyňova 535, farář Mgr. Marek Bárta, mobil: 604 892 182,  
e-mail: nachod-sonov@evangnet.cz. Konzultační hodiny, objedná-
ní rozhovoru či návštěvy faráře kdykoliv po telefonické domlu-
vě. Bohoslužby vždy v neděli v 9.00 hod. (není-li uvedeno jinak) 
ve sborovém domě v Náchodě, v 10.30 hod. v kostele v Šonově 
u Nového Města nad Metují a od 16.00 hod. ekumenické boho-
služby v Evangelickém domově Betanie (Špreňarova 1053). V ne-
děli 8. 10. od 10.00 h. společné bohoslužby díkčinění pro celý sbor 
s promluvou i pro děti a s večeří Páně v evangelickém kostele 
v Šonově. Bohoslužby v Domově důchodců v Náchodě ve stře-
du 19. 10. od 9.30 hod. Ekumenická biblická hodina v Harmonii 
s Markem Bártou ve čtvrtek 5. 10. od 9.30 hod. Biblické hodiny 
každou středu na různých místech podle dohody vždy od 16.00 
hod. Schůzka dětí v pátek 27. 10. na faře v Šonově od 17.30 ho-
din. Výjezdní pobyt pro rodiny s dětmi v táboře J. A. Komenské-
ho v Bělči nad Orlicí 6.–8. 10. Téma: Živly v nás a kolem nás, hlav-
ním hostem Pavel Raus s besedou o konfliktech a jejich možných 
řešeních. Více na www.nachod-sonov.evangnet.cz.
Církev adventistů sedmého dne
Tyršova 207, budova Sokola – 2. patro (bývalá Soukromá střed-
ní podnikatelská škola), kazatel Tomáš Špác, mo bil. 739 481 014,  
Bohoslužby každou so bo tu od 9.30 hodin.
Církev Nový Život 
Náchod, Raisova 253 (za okresním soudem), tel. 605 450 384 
www.novyzivot.cz. Bohoslužby každou neděli v 9.30 hod.
Církev bratrská
Purkyňova 584, kazatel Ing. Petr Geldner, telefon 777 217 968,  
e–mail.  nachod@cb.cz. Kazatel senior Jiří Hofman, telefon 
605 973 056, kazatel senior RNDr. Pavel Javornický, CSc., tele-
fon 722 948 196. Bohoslužby v neděli v 9.30 hodin, Rozhovory 
nad Biblí ve středu od 18.30 hodin. Více na www.cb.cz/nachod.

grafické studio a tiskárna
VIZITKY, KALENDÁŘE, KNIHY, PROSPEKTY, 

POHLEDNICE, PLAKÁTY

VÝROBA PLAKÁTŮ A3, A2, A1, A0...XL 
tisk od 1 kusu

 www.creopress.cz 
603 311 052 | studio@creopress.cz

Sdružení zdravotně postižených
www.szdp–nachod.cz

Senior klub „Harmonie 2“

www.mestonachod.cz

 čtvrtek 5. 10. od 14 hod. „Tvorové dávných věků stále mezi 
námi“ – pravda o dinosaurech, II .část dokumentárního filmu;
  čtvrtek 12. 10. od 14 hod. „Zdravý způsob života“ – přijďte si 
poslechnout pro všechny prospěšnou přednášku, kterou si pro 
nás připravil MUDr. Hanka;

 čtvrtek 19. 10. od 14 hod. „Jak se žije na Bahamách“, film ze 
své cesty nám promítne a bude vyprávět o svých zážitcích Mgr. 
Najmanová

 čtvrtek 26. 10. od 14 hod. „Pozoruhodnosti Slovácka a Valaš-
ska“, krásy naší vlasti uvidíte ve filmu, který připravil a promít-
ne nám p. Z. Nývlt.    
Na naše programy zveme všechny zájemce starší generace, i když 
nejsou členy Svazu důchodců. Na vaše návštěvy se těší členové vý-
boru SDČR MO Náchod.

Srdečně zveme své členy a příznivce na besedu s primářem 
neurologického oddělení MUDr. Miroslavem Škodou.

 V úterý 31. října 2017
Pozor – začátek v 15.00 hod.!
V restauraci U Mílů – Bláhů na Plhově.
Program:  Zdravotní beseda, (připravte si dotazy).
 Chystáme překvapení.
Drobné občerstvení zajištěno – vybíráme 65 Kč, nečlenové 75 Kč. 
Z organizačních důvodů (objednání občerstvení) je třeba se při-
hlásit včas. Každou středu od 13–15 hod. v klubovně SZdP – Pa-
lachova ul. 1303 – přízemí, případně tel. 724 908 861.
Těšíme se na Vás i na Vaše podněty, přejeme hodně zdraví a vše 
dobré.    Za Výbor SZdP Náchod: Olga Frühaufová, Miroslav Čiháček.
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Městská knihovna Náchod informuje v říjnu 2017

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

Rozvoz knih
nemocným nebo starším občanům se uskuteční v úterý 3. října 
v dopoledních hodinách.

Výstavy
Studovna

  SVĚT PODLE ŠAŠKA
Výstava Svět podle Šaška představuje životní cesty a kreslířskou 
tvorbu jednoho z našich nejvýznamnějších ilustrátorů Mirosla-
va Šaška, který většinu svého života prožil v zahraničí. Expozi-
ce je koncipována jako interaktivní hra, která děti, ale i dospělé 
diváky seznamuje s Šaškovým dílem. Instalaci tvoří jednotlivé 
informační a hrací moduly představující v zábavné formě Šaš-
kových ilustrací základní městotvorné prvky, které se objevu-
jí ve všech autorových publikacích od Paříže až po Hong Kong. 
Výstavu můžete navštívit do konce října, školní nebo zájmové 
skupiny se mohou přihlásit na prohlídku s tvůrčím programem.

  Úterý 3. října: dopoledne se budeme věnovat nejmenším v ma-
teřském centru Hopsáček. 

  Odpoledne v 16.00 vás zveme na vernisáž výstavy fotografií Ka-
rolíny Maněnové Lachtan na cestách.

  Středa 4. října: Den pro malé děti a rodiče – Spolu v knihovně: 
od 10 do 12 hodin a od 14 do 17 hodin jsme pro vás v dětském 
oddělení připravili bohatý program. Čekají vás zábavné úkoly, 
soutěže, vyrábění a spousta knížek.

  Čtvrtek 5. října: cestovatelská přednáška Martina Magnuska 
– Čezetou kolem Afriky. Zveme vás na ni v 18 hodin do oddě-
lení pro děti.

Hala
  VÝSTAVA HUB S ODBORNOU PORADNOU 

se koná od 12. do 13. října.
  30. 10. – 11. 11. Výstava v rámci mezinárodního projektu Zla-

tá cesta Karla IV. – Advent, Vánoce.
Dětské oddělení 

  LACHTAN NA CESTÁCH
Od 3. října bude v prostorách dětského oddělení možno zhléd-
nout výstavu fotografií Karolíny Maněnové s názvem Lachtan 
na cestách.
 
Týden knihoven 2017/

Srdečně vás zveme na akce pořádané v rámci 21. ročníku celo-
státního projektu Týden knihoven, který bude probíhat ve dnech 
2.–8. října 2017. 

  Pondělí 2. října: Vyhlášením hry 
pro děti – Cesta k Astrid. Ku příleži-
tosti oslav 110. výročí narození vše-
stranné švédské spisovatelky a úspěš-
né dětské autorky si připomeneme 
nejznámější dětské knížky Astrid Lind- 
grenové. Opět oživíme příběhy nezapo-
menutelné Pipi Dlouhé punčochy, Dětí 
z Bullerbynu nebo Karkulína a Ronji. 
 

  V 17 hodin vás zveme na besedu a autorské čtení se spisovate-
lem Markem Šindelkou, držitelem Ceny Jiřího Ortena za poezii 
(2006) a dvou Magnesií Liter za prózu (2012, 2017). 

  Pátek 6. října: Turnaj v pexesu a ve scrabble pro děti. Přijďte 
změřit svůj um od 12 do 16.30 hodin.

  Sobota až neděle 7.–8. října bude v prostorách knihovny výsta-
va železničních a papírových modelů s modelářským worksho-
pem. V průběhu celého týdne, tentokrát tedy až do neděle, bude 
v hale knihovny probíhat prodej vyřazených knih a časopisů.

Náchodská univerzita volného času
  9. října Mgr. Jaroslava Janečková – Antonín Dvořák
  23. října doc. PhDr. Jan Hábl, Ph.D. – Jan Ámos Komenský

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

Kurz dějin umění
Upozorňujeme zájemce, že je ještě možné přihlásit se na kurz. 
Přednášky se konají vždy v úterý od 17 hodin. Lektorem je 
Mgr. Vlastislav Tokoš z Galerie výtvarného umění v Náchodě. 
Program podzimního semestru s aktuálními termíny přednášek 
naleznete na webu knihovny www.mknachod.cz/cs/kurzy/kurz-
-dejin-umeni/
10. října – Karel IV. Císař z boží milosti. Kultura za vlády Lucem-
burků (1310–1437)
24. října – Ctnosti a neřesti / téma, symbol, emblém

Dílna pro seniory – Mandaly
18. října od 9 do 12 hodin vás zveme na kreativní dílnu s Vlaď-
kou Jíchovou. Vytvoříte si svoji osobní mandalu a poznáte její 
terapeutický účinek. Přihlásit je třeba do 12. 10. ve studovně.

Divadlo ZA OPONOU KNIHOVNA 
a Výtvarný atelier pro děti – AŤÁSEK

V září 2017 zahájily svoji činnost hned dvě novinky – divadelní 
kroužek pro děti a mládež pod vedením Moniky Jelínkové a vý-
tvarný kroužek AŤÁSEK s výtvarnicemi Annou Maněnovou a Ma-
rií Wolfovou. Poslední volná místa.
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říjen
PROGRAM ALTERNATIVNÍ TVORBY KINA VESMÍR V ŘÍJNU 2017 NAJDETE NA STRANĚ 19 NZ

1. ne jen ve 13.45 hod.

1. ne jen v 15.30 hod.
3. út jen v 17 hod.

1. ne jen v 19.30 hod.
2. po jen v 17 hod.

2. po jen v 19 hod.

3. út jen v 19.15 hod.
9. po jen v 17 hod.

4. st jen v 17 hod.
12. čt jen v 17 hod.

4. st jen v 19.15 hod.

5. čt, 8. ne jen v 16.30 hod. – 3D
6. pá jen v 19 hod. – 2D VERZE
9. po jen v 19.30 hod. – 2D VERZE
10. út jen v 19 hod. – 3D VERZE
11. st, 15. ne jen v 19.30 hod. – 2D

6. pá jen v 17 hod.
7. so jen ve 14.15 hod.
8. ne jen ve 14.30 hod.
11. st jen v 16 hod.

7. sobota jen v 16.15 hod.
8. neděle jen v 19.30 hod.
10. út jen v 17 hod.

12. čt jen v 19.30 hod.
13. pá jen v 19.45 hod.
14. so jen v 16 hod.
16. po jen v 16.45 hod.
18. st jen ve 20 hod.

13. pá, 18. st jen v 16 hod.
14. so jen ve 14 hod.
15. ne jen v 15.45 hod.

13. pá jen v 18 hod.
15. ne jen v 17.45 hod.

15. ne jen ve 14 hod.

17. út jen v 17 hod.

18. st jen v 18 hod.

19. čt jen v 19 hod.
20. pá, 24. út jen v 17 hod.
21. so jen v 18.15 hod.
22. ne jen v 15 hod.
23. po jen v 19.15 hod.
25. st jen ve 20 hod.

19. čt jen v 17 hod. – 2D VERZE
20. pá 3D, 24. út 2D – v 19.15 hod.
21. so jen ve 20 hod. – 2D VERZE
23. po jen v 17 hod. – 3D VERZE
25. st jen v 18 hod. – 2D VERZE

21. so jen v 16 hod.
22. ne jen ve 20.30 hod.

21. so jen ve 14 hod.

22. ne jen ve 13.15 hod.

25. st jen v 16 hod.

26. čt jen v 15 hod.

27. pá jen ve 14 hod.

28. sobota jen v 15 hod.

29. ne jen ve 14 hod.

29. ne jen v 15.45 hod.

26. čt jen v 17 hod.
27. pá jen v 16 hod.
28. so, 31. út jen v 19.30 hod.

27. pá jen v 18 hod.
30. po jen v 19.30 hod.
26. čt jen v 19.15 hod. – 2D TIT
27. pá jen v 19.45 hod. – 3D DAB
28. so, 30. po jen v 17 hod. 2D DAB
29. ne jen v 19.15 hod. – 3D TIT
31. út jen v 17 hod. – 3D DABING
1. st jen v 19.30 hod. – 2D DAB.

1. středa pouze v 17 hodin

HURVÍNEK A KOUZELNÉ MUZEUM
Je čas se odvázat! Legendární hrdinové, které dobře znáte, přicházejí nyní v animované komedii pro celou rodinu. Vstupné 120 Kč (děti 100 Kč). Mládeži přístupný.

ZAHRADNICTVÍ: DEZERTÉR
Příběh holiče, kterého oholili… Druhá kapitola rodinné kroniky Zahradnictví autorského dua Jan Hřebejk a Petr Jarchovský se odehrává na pozadí převratných událostí v letech 1947–1953. V hlav-
ních rolích Jiří Macháček, Gabriela Míčová, Aňa Geislerová, Martin Finger, Klára Melíšková, Karel Dobrý, David Novotný, Lenka Krobotová a Sabina Remundová. Vstupné 120 Kč. Mládeži přístupný.

AMITYVILLE: PROBUZENÍ
Každý dům má svou historii, tenhle ji má děsivě temnou… Horor o nechvalně známém domě Amityville, o kterém se už několik desetiletí vypráví děsivé a krvavé historky. Nyní se potvrzuje, že to 
nejsou pouhé legendy. Boj o přežití v domě plném zla právě začíná! České titulky. Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

WIND RIVER
Nic není těžší, než zjistit pravdu… Akční mysteriózní krimi, uváděné s českými titulky. Vstupné 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

TO
IT – USA 2017. Budeš se taky vznášet… Hororový thriller na motivy velmi oblíbeného stejnojmenného románu Stephena Kinga, který již celá desetiletí naplňuje čtenáře hrůzou. České titulky. Vstup-
né 110 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

PO STRNIŠTI BOS
Lyrický film o dětství a hrdinství v každém z nás, který předchází oblíbené Obecné škole, podle scénáře Zdeňka Svěráka v režii Jana Svěráka. Vstupné 110 Kč. Mládeži přístupný.

KINGSMAN: ZLATÝ KRUH
Tajní agenti ještě tajnější organizace Kingsman jsou zpět! V hlavních rolích akční komedie Colin Firth, Julianne Moore, Taron Egerton, Mark Strong, Halle Berry, Pedro Pascal, Elton John, Channing 
Tatum a Jeff Bridges. České titulky. Vstupné 130 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

BLADE RUNNER 2049  FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D A VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
Nikdo neunikne pravdě… Třicet let po událostech prvního (kultovního sci-fi filmu režiséra Ridley Scotta), odhaluje nový Blade Runner a důstojník losangeleské policie dlouho ukryté tajemství, kte-
ré je natolik zásadní, že by mohlo zcela rozvrátit poslední zbytky lidské společnosti. V hlavních rolích Ryan Gosling a Harrison Ford. České titulky. Vstupné 3D verze 140 Kč, 2D verze 120. Mláde-
ži do 15 let nepřístupný.

ESA Z PRALESA
Neohroženě do boje! Rodinná animovaná dobrodružná komedie, uváděná v českém znění. Vstupné 120 Kč. Mládeži přístupný. 
 

HORA MEZI NÁMI
Co kdyby váš život závisel na cizím člověku? Co si počnete, když se ocitnete uprostřed zasněžených hor bez naděje na záchranu a kolem vás jen sníh, hory, skály a neobydlená divočina? Kate Win-
slet a Idris Elba v hlavních rolích napínavého dramatu. České titulky. Vstupné 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

SNĚHULÁK
Brzy napadne první sníh. Pak zabije znovu. A začne hon na vraha! Nejúspěšnější autor současné krimi Jo Nesbø, nejsvéráznější románový detektiv Harry Hole a jeden z nejcharismatičtějších herců 
své generace Michael Fassbender, se spojili v adaptaci slavného detektivního thrilleru, jenž spolu s dalšími deseti „Holeovkami“ kraluje žebříčkům nejčtenějších knih současnosti. Napínavý krimi 
thriller, uváděný s českými titulky. Vstupné 120 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

MY LITTLE PONY FILM
Přátelství má mnoho barev… Když temná síla ohrožuje Ponyville, vydají se naši kamarádi na cestu až na konec bájné Equestrie, protože musí zachránit svůj milovaný domov. Na cestě je čeká vel-
ké dobrodružství a spousta nových přátel. Rodinný animovaný film, uváděný v českém znění. Vstupné 110 Kč. Mládeži přístupný.

ALIBI NA MÍRU
Užívejte si, my to za vás vyžehlíme a vše ututláme, nikdo se pravdu nedozví! Bláznivá komedie o kanceláři, která poskytne alibi na cokoliv, co chcete. To vše ale jen do doby, než jedna náhoda po-
řádně zamíchá kartami. A lavina šílených událostí, malérů a zvratů začíná… České titulky. Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

HURVÍNEK A KOUZELNÉ MUZEUM
Je čas se odvázat! Legendární hrdinové, které d

ZAHRADNICTVÍ: DEZERTÉR
Příběh holiče, kterého oholili… Druhá kapitola rodinné kroniky Zahradnictví autorského dua Jan Hřebejk a Petr Jarchovský. Vstupné 120 Kč. Mládeži přístupný obře znáte, přicházejí nyní v ani-
mované komedii pro celou rodinu. Vstupné 120 Kč (děti 100 Kč). Mládeži přístupný.

8 HLAV ŠÍLENSTVÍ
O lásce, o tvorbě, o svobodě… Aneta Langerová v hlavní roli nespoutané ruské básnířky Anny Barkovové, která strávila přes dvacet dva let v sovětských lágrech a vyhnanství. Historické drama-
tické téma, které je zpracováno nadčasově, na mnoha místech s nadhledem, vtipem, ironií a s výjimečným výtvarným pojetím. Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

BAJKEŘI
Tři kamarádi a dvousetkilometrový cyklovýlet. Rozverná letní komedie režiséra Martina Koppa podle scénáře Petra Kolečka. Hrají Hana Vagnerová, Adam Mišík, Jan Komínek, Celeste Bucking-
ham, Tomáš Matonoha, Michal Suchánek, Vanda Hybnerová, Václav Postránecký, Pavel Nečas, Dana Batulková, Vojtěch Machuta a další. VE ČTVRTEK 19.ŘÍJNA FILMOVÉ PŘEDSTAVENÍ ZA ÚČASTI 
DELEGACE TVŮRCŮ + AUTOGRAMIÁDA. Vstupné 120 Kč. Mládeži přístupný. 

GEOSTORM: GLOBÁLNÍ NEBEZPEČÍ FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D A VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
Svět ohrožuje maxi bouře… Po sérii obrovských přírodních katastrof, které ohrožovaly naši planetu, došlo na vytvoření rozsáhlé sítě satelitů k řízení globálního klimatu… Nyní se ale něco poka-
zilo: systém vytvořený k ochraně Země začne na Zemi útočit a začíná závod s časem, kdy je nutné zjistit skutečnou hrozbu dříve, než geomagnetická bouře smete ze zemského povrchu všechno… 
a všechny. Akční sci-fi thriller, uváděný s českými titulky. Vstupné 3D verze 130 Kč, 2D verze 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

MATKA!
Nikdy nezapomenete, kdy jste tenhle film poprvé viděli… Jeden z nejoriginálnějších filmařů současnosti, Darren Aronofsky (mj. film Černá labuť) natočil nezařaditelný, výsostně originální thri-
ller, který své diváky překvapí, ať budou jakkoliv připraveni. Na matku! se podle režiséra připravit nelze! V hlavních rolích Jennifer Lawrence a Javier Bardem. České titulky. Vstupné 120 Kč. Mlá-
deži do 15 let nepřístupný.

LEGO NINJAGO FILM
Objev v sobě Nindžu! Animovaná akční komedie, uváděná v českém znění. Vstupné 110 Kč. Mládeži přístupný.

HURVÍNEK A KOUZELNÉ MUZEUM
Je čas se odvázat! Legendární hrdinové, které dobře znáte, přicházejí nyní v animované komedii pro celou rodinu. Vstupné 120 Kč (děti 100 Kč). Mládeži přístupný.

AUTA 3
Rodinný animovaný film studia Disney-Pixar. Další osudy legendárního závoďáka Bleska McQueena. České znění. Vstupné 90 Kč. Mládeži přístupný.

EMOJI VE FILMU
Dobrodružství, které nelze slovy popsat… Animovaná rodinná komedie, jejíž součástí je i krátký animovaný film „Mazlíček“, který nás zavede mezi známé přátele z hotelu Transylvánie. České 
znění. Vstupné 100 Kč. Mládeži přístupný.

MY LITTLE PONY FILM
Přátelství má mnoho barev… Rodinný animovaný film, uváděný v českém znění. Vstupné 110 Kč. Mládeži přístupný.

HURVÍNEK A KOUZELNÉ MUZEUM
Je čas se odvázat! Legendární hrdinové, které dobře znáte, přicházejí nyní v animované komedii pro celou rodinu. Vstupné 120 Kč (děti 100 Kč). Mládeži přístupný.

VELKÁ OŘÍŠKOVÁ LOUPEŽ 2
Další osudy veverčáka Bručouna a jeho přátel. Rodinná animovaná komedie, uváděná v českém znění. Vstupné 100 Kč. Mládeži přístupný.

EARTH: DEN NA ZÁZRAČNÉ PLANETĚ
Pro diváky všech věkových kategorií je určen tento film s nezapomenutelnými zvířecími hrdiny… Během jediného dne putujeme spolu se sluncem od nejvyšších hor k těm nejvzdálenějším ostro-
vům, z hlubin exotické džungle až do labyrintů velkoměst. Nejambicióznější film o přírodě všech dob, film z produkce BBC Earth Films, tvůrců populárního seriálu Zázračná planeta a filmu Earth 
z roku 2007. Film s českým komentářem Ivana Trojana. Vstupné 100 Kč. Mládeži přístupný.

JIGSAW
Buď Jigsaw! Zohavená těla se začnou objevovat na různých místech ve městě. V průběhu vyšetřování všechny důkazy jednoznačně ukazují na jednoho muže: Johna Kramera. Muž zvaný Jigsaw je 
totiž více než deset let po smrti. Pokračování známé hororové série SAW je tu znovu... České titulky. Vstupné 110 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

BAJKEŘI
Tři kamarádi a dvousetkilometrový cyklovýlet. Rozverná letní komedie režiséra Martina Koppa podle scénáře Petra Kolečka. Vstupné 120 Kč. Mládeži přístupný.

THOR: RAGNAROK FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D A VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
Thor je uvězněn na opačném konci vesmíru bez svého mocného kladiva a je nucen pustit se do závodu s časem, aby se vrátil včas do Asgardu a zastavil Ragnarok – zkázu svého domova a konec as-
gardské civilizace – který se snaží rozpoutat mocný nový nepřítel, nemilosrdná Hela. Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Cate Blanchett, Idris Elba, Jeff Goldblum a mnozí další v akčním dobro-
družném fantasy, které uvádíme s českým dabingem i s českými titulky. Vstupné 3D verze 150 Kč (děti 130 Kč), 2D verze 130 Kč (děti 110 Kč). Doporučená přístupnost: od 12 let. 

ČÁRA
Jsou hranice, které překročíš jen jednou… Napínavý kriminální thriller o pašerácích ze slovensko-ukrajinských hranic, který získal na MFF v Karlových Varech cenu za Nejlepší režii pro Petera Be-
bjaka. Jeden z divácky nejúspěšnějších filmů několika let, ve kterém hrají Tomáš Maštalír, Emília Vášáryová, Andy Hryc, Eugen Libezňuk, Zuzana Fialová, Stanislav Boklan a další. Vstupné 110 Kč. 
Mládeži do 15 let nepřístupný.
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